
AFGHANISTAN 
 
 
 
Administratia Postala din Afghanistan nu accepta trimiteri simple si recomandate ce contin 
articole supuse taxelor vamale. 

 
Administratia postala isi rezerva dreptul de a nu oferi informatii legate de motivele retinerii 
unor trimiteri postale decat in limitele oferite de autoritatea vamala si conform legislatiei 
interne. Totodata, administratia nu este obligata sa respecte indicatiile art. RE 501.4 (indicate 
mai jos) in conformitate cu care trebuie sa indice clar interdiciile aplicate trimiterilor retinute. 

 
(RE 501.4,UPU Beijing 1999: În cazul în care o trimitere admisă din greşeală la expediere nu 
este nici returată la origine nici predată către destinatar, administraţia de origine trebuie să 
fie informată imediat despre tratamentul aplicat trimiterii. Aceasta informaţie trebuie să 
indice într-o manieră precisă interdicţia sub incidenţa căreia care se află trimiterea precum şi 
obiectele care au ocazionat reţinerea. O trimitere admisă din greşeală şi înapoiată la origine 
trebuie să fie însoţită de o informaţie analogă.) 
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AFRICA DE SUD 
 
Actualizare Circulara UPU 56/07.05.2018 
 

In concordanţă cu art. 19 din Convenţia UPU, trimiterile poştale ce conţin lichide nu trebuie 
trimise către Africa de Sud sau în tranzit prin Africa de Sud către alte ţări. 

Astfel de trimiteri nu mai suntacceptate de transportatorii aerieni. 
În eventualitatea că astfel de trimiteri ajung în Africa de Sud, operatorul poştal le va trata în 

concordanţă cu legislaţia naţională. 
 
 

Actualizare Circulara UPU 72/28.05.2018 
 

Trimiterile poştale ce conţin baterii cu litiu sunt considerate obiecte interzise în conformitate cu 
art. 19.1.3 din Convenţia UPU; din acest motiv ele nu mai pot fi trimise în Africa de Sud sau în tranzit prin 
Africa de Sud către alte ţări membre UPU. 

Acest gen de trimiteri nu mai sunt acceptate de companiile de transport aerian care deservesc 
Africa de Sud. 

În eventualitatea că trimiterile mai sus menţionate ajung în Africa de Sud, operatorul poştal le va 
trata în concordanţă cu legislaţia naţională. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALBANIA 
 
 
 
 

Administraţia Poştală din Albania nu accepta trimiteri ale postei de scrisori simple si 
recomandate ce contin obiecte pasibile de taxe vamale si produsele excluse de la 
transportul pe cale aeriana (conform Art. 25 al Conventiei UPU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ALBANIA 



ALGERIA 
 
 

Obiecte interzise: 
1. Posta de scrisori 
- imprimate si jurnale care se refera la propaganda pentru vanzarile practicate prin 

procedeul zis ”bulgare de zapada” sau orice alte procedee similare constand mai ales in a 
oferi marfuri publicului facandu-l sa spere ca va obtine aceste marfuri cu titlu gratuit, la o 
valoare inferioara valorii lor reale si subordonand vanzarile plasamentului de bonuri sau 
de tichete catre terti, sau colectarii de adeziuni sau semnaturi; 

- imprimate si jurnale plasate sub ambalaje care se refera in totalitate sau in parte la loterii 
straine sau neautorizate; 

- imprimate,  inscrisuri,  desene,  gravuri,  picturi,  fotografii,  filme,  clisee  sau  matrite 
pornografice, obiecte sau imagini impotriva bunelor moravuri; 

- carti, inscrisuri, imprimate, anunturi, afise, desene, imagini sau embleme ce incita la 
provocarea avortului; 

- publicatii destinate tineretului continand: ilustratii, povestiri, cronici, rubrici, inserari care 
prezinta intr-o lumina favorabila banditismul, minciuna, furtul, trandaveala, lasitatea, ura, 
desfraul sau orice act care poate fi calificat drept crima sau delict sau poate influenta 
negativ persoanele; 

- instrumente de plata in monezi si bilete de banca avand curs legal, cecuri, scrisori de 
credit, cambii, titluri de creanta si de proprietate sub forma de trimiteri postale; aceste 
obiecte pot fi importate numai de catre Banca Algeriei sau de catre Bancile intermediare 
autorizate. 

 
2.Colete postale 
- materiale considerate ca explozive, inflamabile sau periculoase; 
- praf de pusca, capsule cu praf de pusca; 
- cartuse de razboi si de vanatoare pline; 
- brichete cu gaz butan; 
- animale vii, cu exceptia albinelor si lipitorilor; 
- carne, organe si toate produsele destinate pescuitului; in functie de natura si provenienta 

acestor produse, importul lor este fie interzis cu titlu absolut, fie reglementat; 
- toate vegetalele si produsele vegetale (plante vii, fructe uscate si proaspete, legume, 

seminte de semanat, bulbi de flori, cartofi, tuberculi, flori taiate, lemn); 
- chibrituri; 
- trimiteri zise ”bulgare de zapada”; 
- marfuri purtand marci false; 
- toate produsele straine care nu respecta reglementarile de indicare a originii impuse de 

catre legislatia algeriana in materie de indicare a originii; 
- totodata  pentru  importuri  necomerciale  adresate  persoanelor  jurifdice  si  de  folosinta 

personala (cadouri, trimiteri mici, etc.) nu se cere indicarea originii; 
- margarina ce provine din strainatate si care nu respecta conditiile impuse de legislatia 

interna; 
- conserve de legume si de peste, prune, nuci de origine straina; 
- vinuri straine care nu poarta marca indicativa a originii lor; 
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- vinuri fermentate, alterate, stricate, improprii consumului; 
- seminte de trifoi violet si de lucerna de origine straina care nu satisfac conditiile prescrise 

de lege; 
- materii colorante, produse chimice; 
- urne funerare; 
- ape minerale, limonade, ape gazoase aromatizate sau nu si alte bauturi nealcoolice cu 

exceptia sucurilor de fructe si de legume; 
- gheata si zapada; 
- articole de menaj din cositor; 
- lucrari din solzi; 
- castan; 
- fildes, os, spuma de mare si cihlimbar natural sau artificial, jais si minerale prelucrate din 

jaisului; 
- sare de masa; 
- produse agricole. 
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ANGOLA 
 
 
 
 

Administratia Postala din Angola isi rezerva dreptul de a nu oferi informatii legate de motivele 
retinerii unor trimiteri postale decat in limitele oferite de autoritatea vamala si conform 
legislatiei interne. Totodata, administratia nu este obligata sa respecte indicatiile art. RE 501.4 
(indicate mai jos) in conformitate cu care trebuie sa indice clar interdictiile aplicate trimiterilor 
retinute. 

 
 
(RE 501.4, Beijing 1999 : În cazul în care o trimitere admisă din greşeală la expediere nu este 
nici returată la origine nici predată către destinatar, administraţia de origine trebuie să fie 
informată imediat despre tratamentul aplicat trimiterii. Aceasta informaţie trebuie să indice 
într-o manieră precisă interdicţia sub incidenţa căreia care se află trimiterea precum şi 
obiectele care au ocazionat reţinerea. O trimitere admisă din greşeală şi înapoiată la origine 
trebuie să fie însoţită de o informaţie analogă.) 
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ANGUILLA 
 
 

1. Posta de scrisori 
1.1. Articole interzise la import 
- monezile nu sunt admise in trimiterile inregistrate 

 
1.2. Articole admise conditionat 
- cutii inchise continand opiu, morfina, cocaina sau alte narcotice expediate in scopuri 

medicale sau stiintifice cu licenta eliberata de guvern. 
- paraziti si alte microorganisme daunatoare expediate de/catre institutii oficial 

recunoscute in acest sens (sub forma de mostre) 
 

1.3. Articole interzise in tranzit: nici unul 
 

2. Colete postale 
2.1.Articole interzise la import sau admise conditionat 
2.1.1. Pentru motive legate de asigurarea securitatii publice: 
- nici unul 
2.1.2. Pentru motive legate de protejarea sanatatii 
- articole interzise : nici unul 
- articole admise conditionat: transporturi de opiu, morfina, cocaina sau alte narcotice 

expediate pentru scopuri medicale sau stiintifice sub forma unui colet postal, sub licenta 
emisa de guvern si imbracaminte second-hand 

2.1.3. Pentru protectia animalelor si plantelor 
- articole interzise: nici unul 
- articole admise conditionat: plante si fructe, inclusiv parti ale acestora, numai daca sunt 

originare dintr-o tara unde nu exista boli ale acestor plante. 
2.1.4. Pentru motive speciale incluzand importul de armament, etc. 
- articole interzise: nu exista informatii 
- articole admise conditionat: arme, munitii, etc., sub licenta eliberata de guvern. 
2.1.5. Pentru motive cum ar fi: monopolul de stat, etc.: nici unul. 
2.1.6. Pentru alte motive 
- articole interzise: scrisori 
- articole admise conditionat: nici unul. 

 
2.2. Articole interzise in tranzit sau admise conditionat : nici unul. 

 
 

3. Prevederi speciale, vamale si altele 
3.1. Redactarea declaratiilor vamale 
- trebuie indicata greutatea bruta 
- valoarea declarata nu va include costul transportului si al asigurarii 
- semnatura autentica a expeditorului sau a unui reprezentant autorizat al unei firme este 

necesara pe declaratiile vamale, in conformitate cu reglementarile vamale ale tarii. 
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3.2. Necesitatea atasarii facturilor simple sau consulare, etc. 
- daca nu este prezentata o factura, valoarea se determina de catre Autoritatea Vamala 
3.3. Necesitatea prezentarii de certificate de origine, licente de import, etc. 
- certificatele de origine sunt necesare pentru a beneficia de tarife preferentiale. 
- certificatele trebuie furnizate de expeditor (certificatele de origine, licentele de import, 

etc., nu sunt necesare pentru articolele trimise prin posta de scrisori). 
 

3.4. Prevederi referitoare la confiscarea trimiterilor postale de catre autoritatile vamale ca 
rezultat al declararii false a continutului lor: 
- trimiterile postale, inclusiv colete, primite cu declaratii vamale false sunt pasibile de 

confiscare de catre Autoritatea Vamala 
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ANTILELE OLANDEZE 
 
 
 

Obiecte interzise la import 
- arme şi muniţii 
- stupefiantelor 
cu excepţia cazului în care există o autorizaţie oficială eliberată de Autorităţile competente. 
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Arabia Saudită 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
01.01-06 Animale şi insecte vii sau moarte. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Sunt admise atunci când sunt expediate între instituţii de cercetare oficiale. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10    Cu excepţia cărnii de porc cal şi alte cabaline,  celelalte  categorii  de carne sunt 

admise la import cu condiţia ca acestea să nu fie infestate şi să provină din 
animale ucise în conformitate cu religia islamică. 
Sunt admise  trimiterile  care conţin  carne expediate  între  instituţii  de cercetare 
oficiale. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Aceste produse  sunt  admise  după  ce  au  fost  inspectate  de  către  un  medic 

specializat în controlul alimentelor. 
Produsele  din  aceasta  categorie  sunt  admise  atunci  când  sunt  expediate între 
instituţii de cercetare oficiale. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Sunt admise după ce au fost inspectate de către un medic specializat în controlul 

alimentelor. 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

05.01-11 Admise necondiţionat 
 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii. 
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Arabia Saudită 
 

Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie Cod S.H *Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
09.10-10 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H *Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii. 

 
Capitolul 13: Lac, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi necuprinse 
în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii. 
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Arabia Saudită 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; 
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE 
PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; grăsimi 

alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Admise în baza unei aprobări din partea Direcţiei Agriculturii  şi  inspecţiei 

alimentelor. 
 
 
SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI ÎNLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Admise după ce au fost supuse unui control alimentar. 

 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
22.01-09 Băuturi spirtoase şi toate băuturile alcoolice. 
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Arabia Saudită 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Apa de colonie, o r i c e m a r c ă , este admisa la import după ce a fost analizata în 
laboratoarele Ministerului Sănătăţii. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Admise după ce au fost aprobate de Ministerul Agriculturii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Admise pe baza unei autorizaţii a Ministerului de Finanţe privind comercializarea 

acestor produse. 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; ipsos, var şi ciment 

 
25.01-30 Admise necondiţionat 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

26.01-21 Admise necondiţionat 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora, 
materii bituminoase, ceara minerala 

 
27.00-16 Admise necondiţionat 

 
 
SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor preţioase, ai 
metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai izotopilor 

 
28.01-53 Admise necondiţionat 

Capitolul 29: Produse chimice organice 

29.01-42 Admise necondiţionat  

Capitolul 30: Produse                    farmaceutice 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Admise pe baza unei autorizaţii a Ministerului Sănătăţii pentru a se asigura ca 

articolele nu sunt interzise. 
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Arabia Saudită 
 
 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
31.01-05 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, vopsele, masticuri, cerneluri. 
 

32.01-15 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau apa de toaleta şi produse 
cosmetice 

 
33.01-07 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 34:  Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse 

de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara 
dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
34.01-07 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon modificat, cleiuri, enzime 

 
35.01-07 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
36.01-06 Prafuri şi explozibili, produse pirotehnice, substanţe explozive, combustibile sau 

radioactive de orice tip 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Se admit la import doar produsele autorizate de Guvern. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
37.01-07 Echipament cinematografic şi filme 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Cu excepţia filmelor cu tema culturala, agricola, industriala sau medicala 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H *Obiecte interzise 
38.01-25 Admise pe baza aprobării Ministerului Sănătăţii. 
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SECTIUNEA VII :  MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBŢINUTE  PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Plastic                şi articole din 

plastic 39.01-26 Admise necondiţionat    

Capitolul 40: Cauciuc                    şi articole din 

cauciuc 40.01-17 Admise necondiţionat 

 
SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE  DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE ŞIMILARE, 
PRODUSE DIN ÎNTESTÎNE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute (altele decât blanuri) şi piei tăbăcite 

 
41.01-15 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

42.01-06 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

43.01-04 Admise necondiţionat 
 
 
SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI 

ARTICOLE DIN PLUTA, IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE 
 

Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn, cărbune de lemn 
 

44.01-21 Admise necondiţionat 

Capitolul 45: Pluta            şi obiecte din 

pluta 45.01-04 Admise necondiţionat 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

46.01-02 Admise necondiţionat 
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Arabia Saudită 
 
 
SECTIUNEA X : PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din hârtie 

sau carton 
 

47.01-07 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

48.01-23 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
49.01-11 Admise necondiţionat 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
50.01-07 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
51.01-13 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
52.01-12 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire şi ţesături din acestea 

 
53.01-11 Admise necondiţionat 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

54.01-08 Admise necondiţionat 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

55.01-16 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
56.01-09 Admise necondiţionat 
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Capitolul 57: Covoare şi alte produse asemenea din materiale textile 
 

57.01-05 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

58.01-11 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţa sau stratificate; articole 
tehnice din materiale textile 

 
59.01-11 Admise necondiţionat        

Capitolul 60: Materiale                         tricotate sau 

croşetate 60.01-06 Admise necondiţionat 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

61.01-17 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

62.01-17 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

63.01-10 Admise necondiţionat 
 
 
SECTIUNEA XII : ÎNCALTAMÎNTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL (PALARII), 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE 
ŞI PĂRŢI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI 
ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE 
DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestora 

 
64.01-06 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul (pălării) şi părţi ale acestora 

 
65.01-07 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
66.01-03 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 

 
67.01-04 Admise necondiţionat 
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Arabia Saudită 
 
 
 
SECTIUNEA XIII : ARTICOLE DIN  PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
68.01-15 Admise necondiţionat 

Capitolul 69: Produse                    

ceramice 69.01-14 Admise 

necondiţionat 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

70.01-20 Admise necondiţionat 
 
 
SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, 
monede 

 
Poziţie Cod S.H *Obiecte interzise 
71.01-18 Bilete de banca şi monede, metale preţioase, pietre preţioase 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
72.01-29 Admise necondiţionat 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

73.01-26 Admise necondiţionat 

Capitolul 74: Cupru               şi articole din 

cupru 74.01-19 Admise necondiţionat 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

75.01-08 Admise necondiţionat 
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Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

76.01-16 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 77: Rezervat pentru o posibila utilizare in sistemul armonizat 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

78.01-06 Admise necondiţionat 

Capitolul 79: Zinc          şi articole din zinc 

79.01-07 Admise necondiţionat 

Capitolul 80: Cositor                 şi articole din 

cositor 80.01-07 Admise necondiţionat 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

81.01-13 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi ale 
acestora 

 
82.01-15 Admise necondiţionat 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
83.01-11 Admise necondiţionat 

 
 
SECTIUNEA XVI : MAŞINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI  PĂRŢI 

ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

84.01-87 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 85:   Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de 
televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
85.01-48 Admise necondiţionat 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Locomotive, echipament pentru căile ferate; aparate mecanice (inclusiv 

electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

86.01-09 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 87: Vehicule diverse (altele decât cele indicate la cap.86), părţi şi accesorii ale acestora 
 

87.01-16 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acestora 
 

88.01-05 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 89: Vapoare, bărci şi structuri plutitoare 
 

89.01-08 Admise necondiţionat 
 
 
SECTIUNEA XVIII : ÎNSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CÎNEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, ÎNSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; CEASORNICARIE (CEASURI), 
ÎNSTRUMENTE MUZICALE, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de control 

sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, 
părţi şi accesorii ale acestora 

 
90.01-33 Admise necondiţionat 

Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

91.01-14 Admise necondiţionat 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
92.01-09 Discuri fonografice şi alte instrumente muzicale. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Sunt admise discurile cu caracter cultural, agricol sau medical, importate de 
instituţiile guvernamentale sau naţionale, cu condiţia ca importatorul să le 
utilizeze numai în procesul de studiu. 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme militare, părţi şi accesorii ale acestora. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Armele militare, precum şi părţi sau accesorii ale acestora sunt admise la import 
atunci când sunt adresate Guvernului Arabiei Saudite. 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, lenjerie de pat, perne, aparate de iluminat, reclame publicitare luminoase 

şi articole similare; construcţii prefabricate 
 

94.01-06 Admise necondiţionat 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale acestora 
 

95.01-08 Admise necondiţionat 

Capitolul 96: Diferite articole 96.01-

18 Admise necondiţionat 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
97.01-06 Admise necondiţionat 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

1. Animale, produse 
de origine animală 

Cu excepţia cărnii de porc, a cabalinelor şi a produselor din acest tip de 
carne, carnea celorlalte animale este admisa la import daca este însoţită 
de un certificat sanitar care să ateste ca nu este infestată şi ca aparţine 
animalelor acceptate a fi consumate potrivit principiilor islamice. 

 
 
 

2. Vegetale şi 
produse vegetale 

Aceste produse  sunt  admise  la  import  daca  importatorul  a  obţinut 
o autorizaţie in partea Direcţiei Agricole. În concordanta cu 
procedurile aplicate în Arabia Saudita cu  privire  la  pericolul 
conţinut de organismele fungice, care se pot afla în trimiterile 
poştale, trimiterile import şi export ce conţin organisme fungice de 
origine animală sau vegetală sunt admise doar dacă sunt însoţite de 
autorizaţii emise de către autorităţile competente. 

 
 

3. Băuturi, lichide 
alcoolice 

Cu excepţia băuturilor spirtoase şi a tuturor băuturilor alcoolice, sunt 
admise apa de toaleta şi lichidele alcoolice destinate scopurilor 
medicale, dar  numai  după  efectuarea unei analize prin eşantioanare 
în laboratoarele Ministerului Sănătăţii. 

 

4. Tutun                      Tutunul este admis la import pe baza unei autorizaţii de la Ministerul de 
Finanţe care să permită importatorului comercializarea acestor produse. 

 
5.Narcotice             Sunt admise la import numai atunci când sunt importate în scopuri 

medicale; în acest caz, este necesară autorizaţie de la Ministerul 
Sănătăţii 

 

6.Produse 
farmaceutice 

Sunt admise la import pe baza unei aprobări de la Ministerul Sănătăţii 
în scopul de a se asigura ca aceste produse nu fac parte din grupa 
produselor interzise la import. 

 
 
 

7. Materiale de 
război 

Sunt admise atunci când sunt destinate Guvernului Arabiei Saudite 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

1.  Dispoziţii  vamale 
diverse. 

Benzile de  înregistrare  tip  “casete”  nu  sunt  admise  la  import  în 
trimiterile recomandate ci numai în trimiterile simple. 

Actualizare circulara nr. 33/08.02.2010 



03.04 0304.11 
03.06 0306.21- 

 030 6.29 

03. 07 0307.10 
 030 7.31 
 030 7.41 
 
030 7.60 

030 7.51 

 0307.91 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

01.02-01.04 
 

01. 03  0103.10 
010 
3.91 
010 
3.92 

Bovine vii, 

materiale genetice (sperma, ovule şi embrioni) şi produse animaliere 
(ovine, bovine şi caprine). Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.3. Exemplare de 
porcine, de rasa şi hibrizi 

 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2 a, pct. 2.1. 

 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

 
 
 

Poziţie Cod S.H. 

Vezi partea a 2-a, punctele 2.1 şi 2.1.7. 
 

* Obiecte interzise 
021 0. 0210.20 020 6.21 

021 020 6.22 
0.91- 020 6.29 
021 020 6.80 

0.99 0206.90 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 

 
02. 01-02.02 
02. 04 
02. 05 
02. 06 0206.10 

 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.02-03.07 

Toate produsele 
din peşte proaspăt. Produsele din peşte proaspete şi congelate. Vezi 
partea a 2-a, pct 2.1.4 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1.4. 



 
03. 
01- 

03.07 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1. 

 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsari; miere naturala: produse comestibile 
de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

04.06 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.3. 
 
 

 
04. 
01- 
04.06 

04. 08-04.10 
* Obiecte admise condiţionat 
Numai cele care nu sunt ambalate in scop comercial. 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1 

 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.04 0504.00 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.3. 
05.11 0511.10- 

0511.99 
 
 

 
05. 01- 

05.11 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Copaci verzi şi alte plante; bulbi, rădăcini şi altele asemănătoare; flori tăiate şi 
frunziş decorativ 

 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.02 0602.20 Plante şi lăstari de bananieri.Vezi partea a 2-a, pct 2.2.2. 
0602.90 Porumb şi părţi ale acestuia (spice, lujer, etc) 

06. 01- 
06.04 

Plante cu pământ pe rădăcini, plante in ghiveci, sau plante aglutinante; 
bulbi şi tuberculi (cu pământ) 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
06.01-06.04 Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 
06. 03 0603.10 

060 
3.90 

06.04 0604.10- 

0604.99 

Numai uscate. Vezi partea a 2-a, pct 2.2 

Numai uscate. Vezi partea a 2-a, pct 2.2 



08.10 0810.10 Căpşuni . 

08.11 0811.10- Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3 
 081 1.90  

  Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07. 01-07.10 
07. 01-07.10 

Produse vegetale proaspete şi congelate. Vezi partea a 2-a, pct 2.2.1. 
Plante cu pământ. 

07.04 0704.10 Conopida şi brocoli 
0704.20 Varza de Bruxelles 

0704.90Altele 
 

07.05 0705.11 Lăptuci 
 0705.19 Altele 

0705.21Specii de cicoare sălbatica 
0705.29Altele 

 

07.09 0709.20 Sparanghel 
 0709.40 Ţelină şi altele 

0709.70Spanac 
0709.90Altele 

 

07.10 0710.30 Spanac 
 0710.80 Alte legume 
 0710.90 Amestecuri de legume  

Vezi partea a 2-a, pct 2.2.3. 
  * Obiecte admise condiţionat 
07. 01-07.10 

07. 11-07.12 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 

07.14 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

Capitolul 8: Fructe şi nuci comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08. 01-08.11 

Produse vegetale 
proaspete şi congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 
Fructe proaspete în vrac cu excepţia bananelor, 

 
 
 
 
 
 
 

08. 01-08.11 
08. 12-08.14 
* Obiecte 
admise 
condiţionat 

Vezi partea a 2-a, punctele 2.2.1. şi 2.2.2. 
În saramura, apa sulfuroasă sau în alte substanţe conservante. Vezi partea 
a 2-a, pct. 2.2.1. 
Numai proaspete, congelate sau uscate. Vezi partea a 2-a, punctul 2.2. 

 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-09.03 Numai cele ambalate pentru vânzarea directa către public. Vezi partea a 

2-a, pct 2.2.1. 
Cele care nu au fost ambalate pentru vânzarea către public. Vezi partea a 2-
a, 2.2. 



09.04-09.10 Vezi partea a 2-a, 2.2 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.5 Porumb 

 
* Obiecte admise condiţionat 

10.01-10.05 Vezi partea a 2-a, pct 2. 
 

10.6 Numai cele care nu au fost ambalate pentru vânzarea către public. Vezi 
partea a 2-a, pct 2 
Cele ambalate pentru vânzarea directă către public. Vezi partea a 2-a, pct 

2.2.1. 
10.07-10.08 Vezi partea a 2-a, pct 2 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

11.01-11.09 Numai cele ambalate pentru vânzarea directă către public. Vezi partea a 
2-a, pct 2 

 
Capitolul 12:  Seminţe şi fructe oleaginoase; diverse grâne, seminţe şi fructe diverse; 

plante industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 

Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12. 09 

 
1209.29 

1209.99 
Seminţe de sorg, Halapense 

12.11 12.11.90 Polen de rozacee 
12.13 1213.00 Paie de porumb de Guineea 

12.14 1214.90Plante furajere, seminţe de Querqus nigra, Pnellos, Laurifolia şi 
Malandica 

 
 
 

12. 11 121 1.90 
 

 
 

Capitolul 13: Răşinoase; clei, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13. 01-13.02 Numai pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 
13.01 1301.90 Canabis. Marijuana. Vezi partea a 2-a, punctul 2.3.3 

 1302.11 Opium. Vezi partea a 2-a, pct 2.3.3 
 1302.19 Paie în forma concentrata de canabis. Marijuana. Vezi partea a 2-a, pct 
  2.3.3. 

 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



 

14.01 1401.90 Altele. 
 
 
14.01-14.04 

 * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
 

Capitolul 15: Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala si produse ale 
disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara animala sau 
vegetala 

 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01- 15.06 Vezi partea a 2-a, pct 2.1. 
15.07- 15.16 Numai pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct 1. 

 
15.15 1515.90 Canabis. Marijuana. Vezi partea a 2-a, pct 2.3.3 
15.16 1516.20 Numai pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
15.17. Numai de origine vegetală. Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

Numai de origine animala. Vezi partea a 2-a, pct 2.1 
15.21 1521.90. Numai ceara de albine. Vezi partea a 2-a, pct 2.1 

 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI ÎNLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRAT 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Vezi partea a 2-a, pct 2.1.7. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01- 16.05 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01- 17.04 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01- 18.05 Vezi partea a 2-a, pct 2. 
18.06 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 



Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01- 19.05 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01- 20.09 Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

21. 02 2102.10- 
2102.20 
2102.30 

Vezi partea a 2-a, pct 2. 

Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

21.02- 
21.06 

Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-22.09 Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.1. 

 
22.07 2207.10 Alcool etilic. Vezi partea a 2-a, pct 2.3.2 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.09 Furaje care conţin cloramfenicol. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 Vezi partea a 2-a, pct 2.1. 

 
23.09 

 
23.02.-23.08 Vezi partea a 2-a, pct 2. 

 
23.03-23.06 Vezi partea a 2-a, pct 2.3 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-24.03 Vezi partea a 2-a, pct 2. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment 



 

Poziţie 
25. 01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Numai sare de masa. Vezi partea a 2-a, pct 2.1.1. 

 
25. 03 

  

25. 10   

25. 18 251 8.10  

25. 19 251 9.10 Vezi partea a 2-a, pct 2.3. 

25. 20 252 0.10  

 252 0.20  

25. 22 252 2.20  

25. 28 252 8.10  

25. 30 253 0.10  

 253 0.20  
 2530.90 Pământ de gradina din humus, noroi, marna, aluviuni şi compost. 
  Vezi partea a 2-a, pct 2.2(pct. 3) 
Capitolul 26:  Minereuri, zgura şi cenuşa 

Poziţie 
26.12 

Cod S.H. 
2612.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.3. 

 261 2.20  

26. 15 2615.10  

26.21  Numai cenuşa de os. Vezi partea a 2-a, pct 2.3. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din 
distilarea acestora, materii bituminoase, ceară minerală 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.02-03  Amestec pe bază de turba; amestec de turbă de nisip şi argilă; eter de 

petrol. Vezi partea a 2-a, pct 2.3. 
 

27.10 2710.00 Eterul de petrol.Kerosen.Vezi partea a 2-a, pct 2.3.2. 
 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai 

metalelor preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor 
radioactive sau ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



28.04 2804.80 Arsenic 
 

28.42 2842.90 Conductori de arseniţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-28.50 

Numai reactivi 
de diagnosticare. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4 
Numai aditivi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

 

28.6 2806.10 Acid clorhidric. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2 
 

28.7 2807.00 Acid sulfuric. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
 

28.09 2809.20 Vezi partea a 2-a, pct 3.2. 
 

28.11 2811.19 Acid cianhidric. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
2811.29 Anhidrida sulfurica. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

 
28.13 2813.10 Sulfura de carbon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

2814.10- 
2814.20 

Amoniac. Vezi partea a 2-a, pct 2.3.2. 

 
 

28. 15 2815.11- 
2815.12 
28.15.20 

Hidroxid de sodiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

Hidroxid de potasiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

28. 27 2827.10- 
2827.20 
28.27.41 

Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 
 

Oxiclorura de cupru. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

28.33 2833.11 Sulfat de sodiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 

28.34 2834.21 Vezi partea a 2-a, pct.2.2. 
2834.29 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 

28. 35 2835.24- 
2835.26 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 

28.36 2836.20 Carbonat de sodiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
2836.40 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. Carbonat de potasiu. Vezi partea a 2-a, 

pct.2.3.2. 
 

28.41 2841.60 Permanganat de potasiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 

28. 44 2844.10- 
2844.50 

Vezi partea a 2-a, pct.2.5. 

 

28. 45 2845.10- 
2845.90 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.5. 

 

28.48 2848.90 Fosfat de aluminiu şi zinc. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 



28.51 2851.00 Cianamida hidrogenata. Vezi partea a 2-a, pct.2.2. 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie 
29. 

Cod S.H. 
290 3.30 

* Obiecte interzise 
Dibromura de etilena. 

 290 3.51 Hexaclorociclohexan. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.2. 
 290 3.59 Heptaclor şi produse derivate. 
  Aldrin-1, 2, 3, 4, 10, 10-Hexaclor-1, 4, 4a, 5, 8, 8a, Hexahidro- 
  Exo-1, 4-Endo 5, 8 Dimetan Naftalina. 

290 3.62 DDT (Diclor Difenil Tricloretan) 
29. 07 290 7.29 Dietilstilbestrol (DES), săruri, eteri şi toate produsele de uz 

veterinar (derivate) 
29. 10 291 0.90 Endrin-hexaclor epoxi octahidro-endroendo-dimetano 

naftalen 
Alte răşini epoxi. Vezi partea a 2-a, pct 2.4.2. 

 
 

29.15 2915.50 DES dipropionat 
 2915.70 DES dipalmitat 

29.16 2916.19 Dinocap-crotonate-2,6 dinitro 4-octil fenil 

29.18 2918.19 Cloro-benzilato-4,4 dicloro etil benzilat 
 2918.99 Ester de butil (acetat 2,4,5 triclorofenoxi de butil) 

29.20 2920.11 Etil-paration şi metil-paration 
 2920.90 DES difosfati şi disulfati 

29.28 2928.00 Diaminozida-2, 2-dimetil hidrazida de acid succinic 

 
29.30 

 
2930.90 

 
Captafol-cis-N [(1,1-2,2-tetracloro etiltio)] 4-ciclohexan-1, 2- 

  dicarboximida 

29.32 2932.19 DES furoate 

29.39 2939.90 Sulfat de stricnina 

  * Obiecte admise condiţionat 
29.02-29.39  Numai reactivi de diagnosticare. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

  Aditivi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1 

29.02 2902.20 Benzen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2 
 2902.30 Toluen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 2902.41- Xilen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 2902.44  

29.03 2903.12 Clorura de metilen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 2903.13 Cloroform. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

2903.22Tricloroetilena. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 



29. 06 290 6.29 

29. 08 290 8.99 

29. 09 290 9.11 
 290 9.30 
 290 9.49 
29. 12 291 2.50 

29. 14 291 4.11 
 291 4.12 
 291 4.30 
 291 4.70 

29. 15 291 5.21 
 291 5.24 
 291 5.40 
 291 5.90 
 291 5.90 

29. 16 291 6.20 
 291 6.34 
 291 6.39 

29. 17 291 7.39 

29. 18 291 8.19 
 291 8.99 

 
 
29. 19 

 
 

291 9.00 
 

2903.31Bromura de metil. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 2903.51 Indan. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

Doar indan. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 
2903.59 Mirex. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
2903.69 Clorura de benzil. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

29.04 2904.90 PCNB. Clorfenson. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

29.05 2905.11 Alcool de metil. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
 2905.22 Dodecan. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 2905.29 Dicofol. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2; Metilpentinol. Vezi partea a 
  

2905.51 
2-a, pct. 2.3.4. 
Etilclorvinol, alcool tribometilic, pentaeritritol, diclorhidrina. 

   Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. Nitroglicerina. Vezi partea a 2-a, pct.  
  2.7 

 

Fenpentadiol. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

DNOC. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

Eter etilic. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
Oxifluorfen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Mefezina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Meta-acetaldehida. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

Acetona. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
Metil etil ketona. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
1-fenil-2-propanona.Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
Diclone. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 

Acid acetic. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
Anhidrida acetica. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 
TCA. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Dicloro-propiania. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Acetil clorura. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

 

Permetrina, bifentrina, teflutrina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2  
Acid fenilacetic şi sărurile acestuia. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
Sodiu NAA. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 

DCPA. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 

Bromopropilat. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Ester izobutilic al acidului 2.4 D diclorofenoxiacetic. MCPA. 2,4 
DB.Acifluorfen. Bifenox. Dicamba. Metil diclofop. Diclorprop. 
Fluoroglicofen. Lactofena. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 

Naled. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 



 

29. 20 292 0.19 Fenitrotion, metacrifos. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 292 0.90 Endosulfan. Propargite. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

29. 21 292 1.11 Sare de dimetilamina a acidului 2.4 diclorfenoxiacetic, sare de 
  dimetilamina a acidului 3, 6 dicloro-o-ansinic. Vezi partea a 2-a, 
  

292 1.19 
pct. 2.2 
Sare sau izopropilamina a acidului 3,6 metox; diclorobenzoic. 

  
292 1.30 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
Propilexedrina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

 292 1.42 Dicloran. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 292 1.43 Trifluralin. Flumetralin. Pendimetalin. Vezi partea a 2-a, pct. 



  
2921.51 

ametilfenil, Etilamina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
Diamine. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

29.22 2922.19 Acetilmetadol, Alfa-acetilmetadol, Alfametadol, 
  Betacetilmetaadol, Betametadol, Dimefeptnol, Dimenoxadol, 
  Noracimetadol, Hidroclorura de propoxifen, 
  Dextropropoxifen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
  Ciprodenate, Demanil fosfat, Aminoetanol dimetil. Vezi partea 
  a 2-a, pct. 2.3.4. 
  Fenilpropanolamina şi sărurile acestuia. Vezi partea a 2-a, pct. 
  

2922.29 
2.2. 
Alclonifen. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 2922.31 Izometadona. Etadona. Normetadona.Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
  Amfepramona. Metamfepramona. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
  

2922.49 
Catinone. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
Tilidine. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 

  
2922.50 

Acid O-aminobenzoic şi sărurile sale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7.0 
Benalaxil. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

  Hidroclorura de benactizina. Centrofenoxin. Vezi partea a 2-a, pct. 
  2.3.4. 
  DMA, DOB, DOE, STPODOM. TMA. Vezi partea a 2-a, pct. 
  2.3.3. 
  Acid N-acetilantranilic şi sărurile sale. Vezi partea a 2-a, pct. 
  2.3.1. 

29.23 2923.90 Chloromecuate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

29.24 2924.10 Monocrotofos, Fosfamidon, Propamocarb. Vezi partea a 2-a, pct. 
  

2924.21 
2.2; Meprobamat. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Diuron, linuron. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 2924.29 Acetoclorine,  Alaclorine,  Butaclorine,  Cabaril,  Diflubenzuron, 
 

2.2 
2921.44 Difenilamina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
2921.49 Amitripetilina. Clorhidrat de amitriptilina. Benzoamina. 

Butriptilina. Maproptilina.  Nortriptilina.  Pargilina.  Protriptilina, 
CPA, Tranilcipromina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4; Amfetamina, 
Benzedrina, Benzafetamina, Clobenzorex, Clorfentermine, Dexamfetamina,
  Dextroamfetamina,  Fencamfamine, Fenfluramine,
    Fentermine,  Levamfetamina, 
Levometamfetamina, Meferone, N-etilamfetamina. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4 
PCE. N-etil-fenil, Ciclohexile-amina, PMA, 4 Metoxi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenmedifam, Metalaxil, Metolaclorina, Napropamide, 
Naptalam, Propanil, Propizamida, Teflubenzurom. Vezi partea a 
2-a, pct. 2.2 
Diampromide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
Etinamate, Hexapropimate, Mefexamide. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.3.4. 



 

29. 25 292 5.19 Procimidon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
  Glutetimide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
 292 5.29 Guazatine, dodine, amitraze, formetanate. Vezi partea a 2-a, pct. 

2.2 
 

29.26 2926.90 Cipermetrina, Alfametrina, Betacifutrine, Bromoxinil, 
  Ciflutrine, Clorotalonil, Deltametrin, Esfenvalerat, 
  Fenvalerate,  Loxinil,  Lambdacialotrin,  TAU fluvalinat.  Vezi 

partea a 2-a,  pct. 2.2; Fenproporex isolaminita, Metadona. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.3.4.; Benzil cianida, Brombenzil cianida. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

 
29.28 2928.00 Diaminozida. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

Fenelzine. Iproclozide. Noxiptilina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
 

29.30 2930.20 Cartap, EPTC,  Ferbam,  Metam sodium,  Setoxidine,  Vernolate, 
  Ziram. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 2930.30 Tiram. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 2930.40 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 
 2930.90 Acefat,  Aldicarb,  Butilat,  Captan,  Cletodim,  Metil  demeton, 

Dichofuanid,   Dimetoat,      Disulfoton,   Etiofencarb,     Etion, 
Etoprop, Fenamifos, Fention, Fentoat, Folpet, Forat, Fosmet, 
Mercaptotion,  Mefos,   Metiocarb,   Metomil,   Ometoat, 
Pebulate, Tetradifon, Tiodicarb, Tiometon, Tritiodef. Vezi partea a 
2-a, pct. 2.2 
Captodiamine. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Doar metionina, hidroximetionina şi sărurile sale. Vezi partea a 2- 

 
partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
DMHP. Parahexil. Tetrahidrocannabinoles. Toţi izomerii. Vezi 
partea a 2- pct. 2.3.3. 

 
Lormetazepam, Clobazam, Bromazepam, Clozapina, Ester de 
Camazepam, Clonazepam, Dipotasiu clorazepate, Aarboxilat de 
potasiu, Clordiazepoxida, Delorazepam, Diazepam, Dibenzepina, 
Fludiazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Halazepam, Etil de 
loflazepate, Loprazolam, N-desmetile,  Nimetazepam, 
Nitrazepam, Nitrazepat de potasiu, Exazepam, Pinazepam, 
Prazepam, Sulazepam, Temazepam, Tetrazepam, Alprazolam, 
Estazolam, Fuspirilene, Medazepam, Midazolam, Trazodona, 
Mazindol. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Flurochloridone, Benomil, Carbendazim, Hidrazida maleica, 
Molinate, Aminotiazol, Metil azinfos, Azocuclotina, 
Benziladenina, Bitertanol, Clofentezina, Clorurazona, Diquat, 
Flusilazola, Flutriafol, Hexaconazola,  Miclobutanil, 
Paclobutrazol, Penconazol, Piridafention, Propaquizafop, 
Quinometionate, Etil de quizalofop, Quizalofop p. tefuril, 
Tebuconazol, Triadimefon, Triadimenol. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2 



Bezitramida, Clonitrazen, Etonitazen, Alfentanil, Drorebanol, 
Fenazocin, Fenomorfan, Levofenacilemorfan, Levometorfan, 
Levorfanol,  Metazocina, Norlevorfanol,  Proheptazina, 
Racemetorfan, Racemorfan. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. FP sau 
PCPI, Bufotenina, Harmaline, Harmine. Vezi partea a 
2-a, pct. 2.3.3. 

 

29.34 2934.10 Flubenzimina. Nexitiazox. Tiabenazol. Vezi partea a 2-a, pct. 
  2.2. 
  

2934.20 
Clometiazol. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Benazolina, Metabenztiazuron. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

2934.30 Acepromazin, Acepromezazin, Alimenazin, Butirilperazin, 
Hidroclorura  de  tripropazate,  Hidroclorura  de  chlorpromazine, 
Dixiprazina,  Flufenazin, Homofenazin, Levomepromazin, 
Metopromazin,  Perfenazin,  Piperacetin,  Prochorperazin, 
Edisilat, Plocorperazin,   Promazin,   Prometazin, 
Properciazine,  Tioridazine, Trifluoperazine,  Triflupromazine, 
Chlormezanone. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

2934.91 Pendimetrazina, Fenmetrazina, Clotiapina, Succinat de 
loxapina, Clorprotixene, Clotiazepam, Cloxazolam, Etifoxin, 
Haloxazolam, Izocarboxazid, Ketazolam, Loxapin, Oxazolam, 
Pemonil, Moramid. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Bentazon, Dazomet, Carboxina,  Cicloxidime,   Clomazon, 
Dihtianone,  Etidimuron, Fenexapropetil, Metidation, 
Oxadiazon,  Oxicarboxin,  Propiconazole,  Tebutiuron, 
Tibiaxuron,  Tiociclame Hidrogenoxalate,  Tridemorf, 
Vinclozoline. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
Dioxafetil dextromoramide  butirate, Dimetiltiambus, 
Dimetiltiambus tiambutene-etilmetil,   Fenadoxone, 
Furetidine, Levomoramide, Morferidin,  Racemoramide, 
Sufentanil. . Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
Metilaminorex, TCP, Metiltiofentanile, 

 
Tiofentanil.Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 
Furizolidon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 

 

29.35 2935.00 Asulam, Bensulide, Flumetsulam, Fomesafen, Metil melsulfuron, 
 Nicosulfuron, Primisulfuron. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. Sulpiride, 

Pipotiazine, Tioperazine, Tioproperazin, Mesilate, Tioxene. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

 

29.39 2939.11 Heroina, Diacetilmorfina,  Acetorfina,  Dezomorfina,  Etorfina, 
 Tetrahidro, Nalline sau nalorfina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 

Buprenorfina. . Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
Morfina, Hidrocodona, Oxicodona, Benzilmorfina, Codoxima, 
Esteri de dihidromorfina, Dihidromorfine, Esteri de hidrocodona, 
Hidromorfinol,     Esteri     de     hidromorfinol,     Hidromorfon, 
Dihidromorfinon, Metildezorfina,Metildihidromorfina, Metopon, 
Mirofina, Morfina, Brometilat de morfina şi alti derivati, N- 
oxicodeina, N-oximorfina, N-oximorfina derivati, Nicomorfina, 
Normorfina,     Esteri     de     oxocodon,     Oximorfon, Nicocodine, 



Nicodicodine, Norcodeina. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.3.3. 

2939.41 Efedrina şi sărurile acesteia. Izomeri optici şi sărurile acestora. 
Pseudoefedrina şi sărurile acesteia. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1.  
Catine. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

2939.61 Ergotomina şi sărurile acesteia. Ergometrina şi sărurile acesteia. 
Acid lisergic. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
Lisergide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 

2939.91 DET, NN, DMT, ibogaina, mescalina, psilocibin, psilocin. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. Metamfetamina, metamfetamina 
racemat. Vezi partea a  2-a,  pct.  2.3.4.  Cocaina,  Esteri  de 
ecgonina şi derivaţi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. 

 
29.41 2941.90 Abamectina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Vezi partea a 2-a, pct.2.1.7. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.03-30.04 3003.90 Altele 

 

30.04 3004.20 Produse de uz veterinar conţinând cloramfenicol. 
 3004.90 Altele 

  * Obiecte admise condiţionat 
30.01-30.06.  Vezi partea a 2-a, pct.2.4. 

30.01  Numai cele care sunt destinate medicinii veterinare. Vezi partea a 
  2-a, punctele 2.1 şi 2.2. 
 3001.10- Vezi partea a 2-a, punctele 2.1 şi 2.2. 
 3001.90  

30.02 3002.10 Vezi partea a 2-a, punctele 2.1 şi 2.2 şi 2.4. Numai pentru uz 
  alimentar. 
 300 2.20  
 300 2.90  
30.03  Exclus daca este pe baza de narcotice şi substanţe psihotrope. 

  Vezi partea a 2-a, pct. 2.3. 
 3003.20- Medicamente pe baza de narcotice şi substanţe psihotrope. Vezi 
 3003.90 partea a 2-a, punctele 2.3.3, 2.3.4., şi 2.4. 

 
30.04 

  
Vezi partea a 2-a, pct.2.4. 

 3004.10- Medicamente pe baza de stupefiante şi de psihotrope. Vezi partea 
 3004.90 a 2-a, punctele 2.3.3, 2.3.4., şi 2.4. 

 

 
30. 05 

 

 
3005.10- 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

 3005.90  



30. 06 3006.10- 
3006.60 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01-31.05           Îngrăşăminte.    Intreaga  gama  de  produse.    Toata    lista    fără 

excluderi. Produse originare din Serbia şi Muntenegru. Vezi 
partea a 2-a, punctul 2.1.5. 
Toate tipurile de reziduuri, deşeuri sau resturi. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.1.6. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.1 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. (punctul 3) 

31.2 3102.30 Nitrat de amoniu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.1. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, coloranţi, 
pigmenţi şi alte materii colorante, vopsele şi lacuri, chit şi alte 
masticuri; cerneluri. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.03-04 Numai coloranţi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

 
 
 

Capitolul 33:  Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie, cosmetice sau de 
toaleta 

Poziţie 
33.01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Numai aditivi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

33.02 3302.10. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

33. 03 3303.00.  

33. 04 3304.10-  

 330 4.99  

33. 05 3305.10-  

 330 5.90  

33. 06 3306.10-  

 330 6.90  

33. 07 3307.10-  

 330 7.90  

Capitolul 34:  Săpunuri, agenţi organici cu actiune la suprafata, detergenţi, preparate 
  lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi 
  curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara 
  şi preparate dentare pe baza de ipsos 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 



34. 01 3401.11 
3401.20 

Numai săpunuri de toaleta. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

 

34. 02 
34.04 

Numai aditivi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse modificate pe baza de 
amidon(apreturi), cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01- 
35.03 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 

35.04- 
35.07 

Numai aditivi alimentari. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

 

Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 
substanţe inflamabile 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36. 01-36.04.  Vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37. 01-37.07  Articole admise fără condiţii 

 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38. 08 3808.50- 

3808.90 
Produse 
care  
conţin 
metil şi 
etil 
paration 
activi ca 
baza. 
Alte  produse  pentru 
agricultura care 

conţin: esteri de butil -2, 4, 
5T (2, 4 5 trichioro fenoxi) acetat de butil, dibromura de butil, 
DDT (dicloro difenil tricloro etan) arsenic, captafol-CIS-N [(1,1 
2,   2-tetrachioro   etil)tio]   4   ciclohexeb-dicarboximid,   endrin- 
hexacloro epoxi octahidro-endodimetan naftalene 
endodimetane. Aldrin-1,2,3,4,10, 10-hexaclo-1, 4, 4A, 5, 8, 8A- 
hexahidro-exo-1, 4-endo-5, 8-dimetano naftalene, stricnina de 
sulfat, chloro benzilate-4,  4-dichloro benzilate  de etil, 
diaminozide-2,  2-dimetil  hidrazida  de  acid  succinic,  dinocap- 
crotonate de 2.6 dinitro 4-octil fenil, etil şi metal.  Paration. 
Produse care conţin hexaclorociclohexan şi dieltrine. Vezi partea 
a 2-a, pct. 2.4.2. Produsele care conţin heptaclor. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
38.06 3806.30 Numai cele pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

 
38.08 Cu excepţia celor pentru uz casnic. Vezi partea a 2-a, punctul 1.1. 

 
38.23 3823.19 Numai pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 

Amoniac pur. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 (şi 3) 
Comabiset. Manebe. Metiram. Propinebe. Zinebe. Altele 

Antidot preparat doar din ierbicide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 



SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE 
  PRIN PRELUCRAREA LOR  

 

Capitolul 39: 
 

Poziţie 

 Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

* Obiecte interzise 
39. 24 392 4.10 Aparate de măsura de capacitate graduală în alte unităţi decât 

  SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi atunci când 
  sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi partea a 2-a, 
  pct. 2.4.3. 

39. 26 392 9.90  

  * Obiecte admise condiţionat 
39. 12 391 2.20 Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 
39. 17 391 7.10 Numai pentru uz alimentar. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 
39. 26 3926.20 Numai sterile de unica folosinţă. Pentru uz medical. Vezi partea a 

  2-a, pct. 2.4 
 3926.90 Vezi partea a 2-a, pct. 2.8. 

Capitolul 40:  Cauciuc şi articole din cauciuc. 

Poziţie 
40.12 

Cod S.H. 
4012.20 

* Obiecte interzise 
Articole uzate. 

 

 
40.14 

 

 
4014.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1. 

40.15 4015.11 Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI  BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE  ŞI DE 
SELARIE,  ARTICOLE  DE  VOIAJ,  SACOSE  ŞI  OBIECTE 
SIMILARE,  PRODUSE DIN INTESTINE DE 
ANIMALE (ALTELE DECAT CELE DIN  MATASE 
NATURALA) 

 
Capitolul 41: Piei brute (altele decât blanuri) şi piei tăbăcite. Vezi partea a 2-a, 

pct.. 2.1.7. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

41.01- 
41.03 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 

Capitolul 42:                       Articole din piele; de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 
şi produse similare; produse din intestine de animale (altele decât 
cele din mătase naturala) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blanuri artificiale; articole din blana 



Poziţie 
43.01. 

Cod S.H. 

 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; CARBUNE DE LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, FABRICATE DIN PAIE, 
DIN ALFA  SAU ALTE MATERIALE DE IMPLETIT; COSURI 
ŞI IMPLETITURI 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.7. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.19    4419.00     Aparate de măsura de capacitate graduală în alte unităţi decât 

SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi atunci când 
sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.4.3. 

44. 21 4421.90 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-44.21 

 
Capitolul 45: 

Vezi partea a 2-a, punctul 2.2. 
 

Pluta şi obiecte din pluta 
 

Poziţie 
45. 01-45.02 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.2. 

 

Capitolul 46: Fabricate din paie, din alfa sau alte materiale de împletit; coşuri şi 
împletituri 

 

Poziţie 
46. 01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.2. 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI ŞI REBUTURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 
rebuturi din hârtie sau carton 

 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.7. 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H 
48.01-48.23 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 



manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H 
49.01-49.11 Articole admise fără condiţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H 
50.01-50.07 Articole admise fără condiţii. 

 

Capitolul 51:  Lâna, păr fin sau grosier de animale; fire din păr de cal şi ţesături 
din mătase 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
 

Poziţie 
51. 01-51.02 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52. 01-52.03 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire şi ţesături din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53. 01-53.05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 54: Filamente manuale; fire şi materiale asemănătoare celor manuale 

 
Poziţie Cod S.H. 
54.01-54.08 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 55: Fibre electroizolante manuale 

 
Poziţie Cod S.H. 
55.01-55.16 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, 

cabluri şi articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.01-56.09 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte produse asemănătoare din materiale textile 

 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.7. 

 
Capitolul 58: Tesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; 



broderii 
 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, învelite sau laminate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. 
59.01-59.11 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata şi alte 

articole textile uzate; petice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9. 

63. 09 630 9.00 Articole uzate 
 
 

SECTIUNEA XII: ÎNCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL 
(PALARII), UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, 
BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul (pălării) şi părţi ale acestora 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi 

părţi ale acestora 
 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
 
Capitolul 67: Pene preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 



SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICA 
SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; 
STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. 
68.01-68.15 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

69. 09 6909.11 
6909.19 
6909.90 

Aparate de măsura 

de capacitate graduală în alte unităţi de masura decât SIMELA 
(sistem metric legal argentinian), chiar şi atunci când sunt indicate 
în paralel unităţi corespondente. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

 

69. 11 6911.10 
 

 
69. 12 6912.00 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.17                           Aparate de  măsura  de  capacitate  graduala,  în  alte  unităţi  de 

masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H 
72.01-72.29 Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 



 

Poziţie 
73. 23 

Cod S.H. 
732 3.99 

* Obiecte interzise 
Numai măsurători de capacitate gradual în alte unităţi de 
masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate unităţi legale corespondente. Vezi partea a 
2-a, pct. 2.4.3. 

73. 26 732 6.90 
 

Capitolul 74:  Cupru şi articole din cupru 

Poziţie 
74. 18 

Cod S.H. 
741 8.19 

* Obiecte interzise 
Aparate de măsura de capacitate gradual în alte unităţi de 
masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

Capitolul 75:  Nichel şi articole din nichel 

Poziţie 
75. 08 

Cod S.H. 
750 8.90 

* Obiecte interzise 
Aparate de  măsura   de   capacitate   gradual   în   alte   unităţi   de 

  masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
  atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
  partea a 2-a, pct. 2.4.3. 
Capitolul 76:  Aluminiu şi articole din aluminiu 

Poziţie 
76.15 

Cod S.H. 
7615.19 

* Obiecte interzise 
Aparate de  măsura  de  capacitate  gradual  în  alte  unităţi  de 

  masura decât SIMELA  (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
  atunci când sunt indicate în paralel  unităţi corespondente. Vezi 
 
Capitolul 77: 

 partea a 2-a, pct. 2.4.3. 
Rezervat 

Capitolul 78:  Plumb şi articole din plumb 

Poziţie 
78.06 

Cod S.H. 
7806.00. 

* Obiecte interzise 
Aparate de  măsura  de  capacitate  gradual  în  alte  unităţi  de 

  masura decât SIMELA  (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
  atunci când sunt indicate în paralel  unităţi corespondente. Vezi 
  partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

Capitolul 79:  Zinc şi articole din zinc 

Poziţie 
79.07 

Cod S.H. 
7907.90. 

* Obiecte interzise 
Aparate de  măsura  de  capacitate  gradual  în  alte  unităţi  de 

  masura decât SIMELA  (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
  atunci când sunt indicate în paralel  unităţi corespondente. Vezi 
  partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

Capitolul 80:  Cositor şi articole din cositor 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



 

80. 07 800 7.00 Aparate de   măsura   de   capacitate   gradual   în   alte   unităţi   de 
 masura decât 

SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi atunci când sunt 
indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.4.3. 

 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
81. 01 810 1.99 Aparate de măsura de capacitate gradual în alte unităţi de 

masura decâtSIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
partea a 2-a, 

 
pct. 2.4.3. 

Capitolul 82: Unelte, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; 
părţi ale acestora 

 

Poziţie 
82. 05 

Cod S.H. 
820 5.59 

* Obiecte interzise 
Seturi (complete sau combinate) conţinând instrumente de măsura 
sau măsurători de capacitate gradual în alte unităţi de masura decât 
SIMELA chiar daca sunt indicate şi alte unităţi legale 
corespondente. (P.A. indicate nu sunt limitate) 

82. 06 820 6.00 
 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. 
83.01-83.11 Articole admise fără condiţii. 

 
SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETE, APARATE DE 
ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01 8401.10- 

8401.40 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.5. 

 

84.07-84.08 Articole uzate 
 

84. 13 8413.11 
8413.19 84. 23 8423.10- 

8423.90 
Aparate de  măsura  de  capacitate  gradual  în  alte  unităţi  de 



masura             decât 
SIMELA (sistem 
metric legal 
argentinian), chiar şi 
atunci când sunt 
indicate   în   paralel 

unităţi corespondente. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.3. 
Seturi (complete sau combinate) conţinând instrumente de măsura 
sau măsurători de capacitate gradual în alte unităţi de masura 
decât SIMELA chiar daca sunt indicate şi alte unităţi legale 
corespondente. (P.A. indicate nu sunt limitate) 

 

84. 70 8470.10- 
847 0.20 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunete, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor 
aparate 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.26 8526.90 Aparate de măsura de capacitate gradual în alte unităţi de 

masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

 
 

SECTIUNEA XVII: VEHICULE, AVIOANE, VASE ŞI ALTE ECHIPAMENTE 
SIMILARE 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electro-mecanice) pentru 
semnalizări de trafic 

 
Articole admise fără condiţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie 
87. 11 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Motociclete uzate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7.1. 
Biciclete uzate.Vezi partea a 2-a, pct. 2.7.1. 

 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spatială 
 

88. 01-88.05 Articole admise fără condiţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

89. 01-89.08 Articole admise fără condiţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL, 
PRECIZIE, MEDICALE SAU CHIRURGICALE; 
CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 



90. 12 9012.10 
90. 14 9014.20 

 9014.80 
90. 15 9015.10 

 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de 
măsura, de control, precizie medicale sau chirurgicale; instrumente şi 
aparate muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90. 11 9011.10- 

9011.80 

 
9015.80 

90. 16 9016.00 
90. 17 9017.20- 

9017.80 
Aparate de măsura de capacitate gradual în alte unităţi de 
masura decât SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar şi 
atunci când sunt indicate în paralel unităţi corespondente. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.4.3. 

90.19. 9019.20 Articole uzate. 
90. 24 9025.10- 

902 5.80 
90. 25 9025.11- 

902 5.80 
90. 26 9026.10- 

902 6.80 
90. 27 9027.80 
90. 28 9028.10- 

902 8.30 
90. 29 90.29.10 

902 9.20 
 

90. 30 9030.10- 
903 0.89 

90. 31 9031.20- 
903 1.80 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-90.33 Vezi partea a 2-a, pct. 2.5. 
90. 18 9018.11 

9018.19- 
9018.90 

90. 19 9019.10 
9019.20 

90. 21 9021.10- 
9021.90 

90. 22 9022.12 
9022.21 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.4. 

9022.29  
9022.90 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.5. 

 
 
 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Vezi partea a 2-a, punctul 2.1.7. 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

 
 
 

Poziţie 
93. 01-93.07 

Cod S.H. 

 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
 
 

Capitolul 94: Mobilier, lenjerii de pat, saltele, suporturi de saltele, perne şi alte 
accesorii similare de mobilier, aparate de iluminat nespecificate şi 
neincluse pana acum; semne luminoase, reclame publicitare 
luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.6 9406.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole sportive; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 

 
 

Poziţie 
95. 08 

Cod S.H. 
950 8.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Animale de circ, pentru grădini zoologice şi teatre ambulante. 

  Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

Capitolul 96: 
 

Diferite articole 

  Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9. 

Poziţie 
96.05 

Cod S.H. 
9605.00 

* Obiecte interzise 
Seturi (complete sau combinate) conţinând instrumente de măsura 

  sau măsurători  de  capacitate  gradual  în alte  unităţi  de masura 
  decât  SIMELA  chiar  daca  sunt  indicate  şi  alte  unităţi  legale 
 

96. 08 
 

9608.10 
corespondente. (P.A. indicate nu sunt limitate) 

 
960 8.39 

960 8.20  

96.09 9609.10  

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, PIESE DE COLECTIE ŞI ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 



 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97. 01-97.06  Toata gama. Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1. 
97. 05 970 5.00 Numai pentru colecţii zoologice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

1. Animale vii şi produse ale regnului animal 
 

După  controlul  şi  autorizarea  prealabila  a  Serviciului  Naţional  privind  Sănătatea 
Animalelor (SENASA) 

Nu se accepta produse alimentare destinate consumului, ambalate pentru vânzarea cu 
amănuntul. 

 
1.1. Control efectuat de Institutul Naţional de Alimente (INAL) 

 
1.2. Cu excepţia celor de rasa pura, care au ataşat un certificat care atesta pedigree-ul pana la a 
V-a generaţie. 

 
1.3. Produse originare din Marea Britanie 

 
1.4. Produsele originare din Peru, Chile şi Ecuator; cu excepţia moluştelor originare din Chile şi 
Ecuador, în baza prezentării unui studiu al zonei de cultura efectuat de către un organism oficial 
sanitar care dovedeşte ca zona nu este infestata cu holera şi cu materii fecale patogene. 

 
1.5. Aceste interdicţii nu se aplica tranzitarii de produse către republicile Serbia şi Muntenegru 
a mărfurilor şi produselor originare care provin din afara republicilor Serbia şi Muntenegru, 
numai cu scop de tranzit, potrivit directivelor aprobate de  către  Comitet  conform 
Rezoluţiei 724/91, Decretului 1370/92 şi a Rezoluţiei 767/92, paragrafele 4 şi 5. 

 
1.6. Fac excepţie deşeurile şi reziduurile acceptate de Secretariatul Resurselor naturale şi a 
mediului. 

 
1.7. Pentru produsele faunei de pădure (exemplare vii, produse şi derivate, fabricate sau nu) şi 
ale florei de pădure (exemplare vii sau moarte, întregi sau derivate ale lor uşor identificabile) 
trebuie obţinută o autorizaţie de la Direcţia Florei şi Faunei sau de la Direcţia Resurse 
Forestiere. 

 
2. Vegetale, produse vegetale, subproduse şi derivaţi 

 
Este nevoie de o autorizaţie din partea Institutului Argentinian de Sănătate şi Calitate a 
produselor vegetale (IASCAV). 
Nu se accepta produse alimentare destinate consumului ambalate pentru vânzarea cu 
amănuntul 
Agenţi de fertilizare, îngrăşământ şi produse terapeutice vegetale. 

 
2.1. Produsele originare din Bolivia. 

 
În următoarele condiţii, interdicţia nu vizează bananele: 

 
a) numai daca fructele provin dintr-un centru aprobat de Comisia de Alimente 
b) centrele trebuie să fie aprobate de către autorităţile sanitare boliviene 



c) toate importurile trebuie să corespunda normelor fitosanitare în vigoare din Argentina.. 
 

2.2. Cu excepţia bananelor de origine meristematica care aparţin speciei musa acuminata. 
 

2.3. Fac excepţie produsele care întrunesc următoarele condiţii: 
 

a) trebuie să provină din regiuni şi centre exportatoare care corespund condiţiilor de igiena şi 
salubritate pe durata întregului proces de creştere, recoltare, condiţionare, ambalare şi 
transport al mărfurilor; ele sunt supuse unei inspecţii regulate şi sistematice din partea 
organismelor oficiale de origine competente în domeniul agricol. 

 
b) trebuie să se primească, în ţara de origine, un tratament bacteriologic pentru a produce fructe 

autorizate de către Argentina (art. 6 al  CAA),  în  scopul  eliminării  pericolului 
contaminării cu Escherichia coli şi Vibrio holera 

 
c) trebuie să aparţină unor loturi neinfestate cu holera 

 
d) Mărfurile trebuie să fie însoţite de un certificat oficial din ţara de origine, care să conţină: 

 
- lot nr. , provenind din regiunea şi centrul care corespund condiţiilor stricte de igiena 
controlate de către autoritatea oficiala competenta, tratate cu , în doza de şi 
neinfestate cu holera. 

 

 
 

3. Narcotice 
 

3.1.. Condiţii prealabile: autorizaţie din partea Secretariatului pentru Programare şi prevenire a 
toximaniei şi pentru lupta împotriva stupefiantelor. Aceasta parte este politica Biroului 
Preşedintelui. 

 
3.2. Substanţe specifice: înregistrare prealabila în registrul special al Secretariatul pentru 
Programare şi prevenire a toximaniei şi pentru lupta împotriva stupefiantelor. 

 
3.3. Narcotice: importul este exclusiv autorizat prin intermediul birourilor vamale din Buenos 
Aires şi Ezeiza. Este necesara o autorizaţie emisă de Secretariatul pentru Sănătate al 
Ministerului Sănătăţii şi Acţiunii Sociale. 

 
3.4. Substanţe psihotrope: se respecta condiţiile indicate la pct.2.7.2., cu excepţia faptului ca nu 
există restricţii cu privire la birourile vamale de preluare 

 
4. Produse farmaceutice 

 
Este necesara prezentarea prealabila a certificatelor de înscriere a importatorului şi produsului, 
eliberate de către Secretariatul pentru Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Acţiunii 
Sociale. 

 
4.1. Este necesara prezentarea prealabila a unui certificat de înscriere a produsului, eliberat de 
către Registro de Dispositivos al Secretariatului Sănătăţii. 



4.2. Excepţie: hexaclorociclohexan aprobat de către Secretariatul Naţional de Sănătate Publica 
pentru utilizarea în campaniile sanitare sub controlul direct al acestui Secretariat; la fel se 
aplica şi pentru hexaclorociclohexan doar când este folosit pentru obţinerea de izomeri gamma 
(lindano), de puritate 99,5%. 

 
4.3. Fac excepţie mărfurile destinate dezvoltării acţiunilor culturale, ştiinţifice sau tehnice. 

 
5. Reactori nucleari 

 
Este necesara o autorizaţie prealabilă emisă de Comisia Naţionala de Energie Atomica; este 
obligatoriu a se declara natura elementului nuclear, a substanţelor minerale şi a substanţelor 
radioactive 

 
Întotdeauna trebuie să fie vorba de materii radioactive, oricare ar fi forma de prezentare a 
acestora, conţinând sau cuprinzând componente şi/sau accesorii, şi/sau dispozitive de măsurat, 
de verificare sau control, conţinând o sursa radioactiva. 

 
5.1. Obligaţia de a utiliza, pentru toate operaţiunile vamale, unităţi legale în vigoare, conform 
sistemului metric argentinian (SIMELA) 

 
6. Material de război 

 
Solicitantul trebuie să se înscrie ca importator al acestui material la Registrul Naţional de Arme 
(RENAR) şi să obţină autorizaţie prealabila pentru fiecare operaţiune de import; aceasta 
autorizaţie trebuie să fie obtinută înainte de îmbarcare. Intrarea lor în ţara putându-se face doar 
prin portul Buenos Aires, Ezeiza şi Jorge Newberi, sau prin punctele autorizate, cu titlul 
exceptional, de către organismul vizat mai sus. 

 
Este interzis importul de arme şi munitie utilizând serviciile poştale, cu excepţia cazurilor în 
care se obţine o autorizaţie emisă de RENAR. Aceste materiale nu pot fi expediate doar “la 
comanda” (unei firme, instituţii); trebuie înscris şi numele destinatarului. 

 
7. Praf de puşca, exploziv 

 
O autoritate prealabila trebuie obtinută de la Direcţia Generala a Produselor Militare (DGFM). 

 
Importul va putea fi efectuat prin următoarele puncte, precum şi prin cele autorizate de către 
Puterea Executiva Naţionala: 

 
Provincia Buenos Aires: 

- Puerto de la Plata (tratate cu nitrat de amoniu sau fertilizanţi pe baza de nitraţi de 
amoniu, clasa B 4) 

- Aeroportul internaţional Ezeiza 
- Aeroportul internaţional Mar del Plata 

 
Capital Federal: 

- Portul Buenos Aires 
- Aeroportul Jorge Newberi 



Provincia Chaco: 
- Aeroportul International Resistencia 

 
Provincia de Cordoba: 

- Aeroportul International Cordoba 
 

Provincia de Corrientes: 
- Paso de los Libres 

- Aeroportul International Corrientes 
 

Provincia de Chubut: 
- Puerto Madrin 

- Puerto de Comodoro Rivadavia 
- Aeropuerto de Comodoro Rivadavia 

 
Provincia de Entre Rios: 

- Colon 
- Gualeguaichu 

 
Provincia de Formosa: 

- Clorinda 
 

Provincia de Jujui: 
- Aeroportul International Jujui 
- La Quiaca 

 
Provincia de Mendoza: 

- Aeroportul International Mendoza, 
- Aduana de Mendoza (pe cale ferata sau autostrada internationala "Les Cuevas") 

 
Provincia de Misiones: 

- Posadas 
- Aeroportul International Iguazu 

 
Provincia de Neuquen: 

- San Martin de los Andes 
 

Provincia de Salta: 
- Aeroportul International Salta, 

- Pocitos 
- Socompa 

 
Provincia de Santa Cruz: 

- Puerto Deseado 
- Aeroportul International Rion Gallegos 

 
Provincia de Tierra del Fuego: 

- Puerto i Aeropuerto de Ushaia, 
- Puerto i Aeropuerto de Rio Grande 



Fac excepţie de la dispoziţiile privind importul, explozibilul pentru dotarea mijloacelor de 
transport, utilizate în scopul securităţii sau salvării de vieţi, în cantităţile şi conform condiţiilor 
stabilite de către autoritatea competenta (DGFM). 

 
Este interzisa importarea acestor produse pe cale poştala fără autorizaţie din partea DGFM. 

 

 
 

Aceste materiale nu pot fi expediate numai “la comanda” (unei firme, instituţii); trebuie înscris 
şi numele destinatarului. 

 
7.1 Conform articolului 2 al Rezoluţiei 790/92, fac obiectivul unei derogai în raport cu articolul 

1 al aceleiaşi rezoluţii, bicicletele uzate şi motocicletele care îndeplinesc una din următoarele 
condiţii: 

 
a) echipamentul este însoţit de scrisoare de credit irevocabila. 

 
b) este expediat şi transportat cu mijloace de transport adecvate, pe cale terestra, maritima, 

fluviala, sau aeriana, către destinaţia finala care se găseşte pe teritoriul aprobat de 
autoritatea vamală 

 
c) este prelucrat în prima zona vamală, după ce a trecut de frontiera poştala 

 
d) aparţine unor cetăţeni argentinieni care se întorc permanent în ţara, după ce au  avut 

rezidenta în străinătate, cel puţin un an 
 

e) face obiectul prevederilor articolului 22 al legii 20.957 privind serviciile naţionale în 
străinătate 

 
f) aparţine unor cetăţeni străini rezidenţi pe teritoriul argentinian 

 
g) este tratat de către administraţia vamală naţională, conform legislaţiei. Conform art. 1 a 

Rezoluţiei 790/92 MEIOSP, sunt autorizate, în scopul importului, operatiunile comerciale 
privind aceste produse, care au început înainte de 03.07.1992 şi care au contracte ce se 
bazează pe documente care conţin datele de îmbarcare a mărfurilor. Autoritatea competenta 
trebuie să se asigure de faptul ca, atât cantitatea cat şi calitatea bunurilor pentru import nu 
contravin prevederilor Rezoluţiei 790/92. 

 
În acord cu articolul 2, programul de îmbarcare al mărfurilor înscrise în documentele sus 
menţionate, trebuie să fie riguros respectat; în lipsa lor, autorizaţia de import va fi suspendata şi 
se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 956 a) din Codul Vamal 

 
Potrivit articolului 3, Ministerul Industriei şi Comerţului este însărcinat să aplice prezenta 
rezoluţia şi să urmărească respectarea prevederilor. El poate accepta sau respinge cererile de 
derogare, sau poate să ceara solicitantului mai multe informaţii sau documente care să vina în 
sprijinul acestor informaţii. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
1. Întocmirea declaraţiilor vamale 

 
Coletele care conţin obiecte necomerciale, a căror valoare F.A.B. nu depăşeţste 900 USD, sunt 
admise la import pe baza unei simple declaraţii vamale, nefiind necesar ca destinatarul să fie 
înscris în Registrul Importatorilor. 

 
2.Necesitatea ataşării facturilor 

 
Aceasta dispoziţie se aplica numai în cazul în care conţinutul trimiterilor au valoare comerciala 

 
3 Necesitatea de a justifica originea mărfurilor 

 
Se aplica numai în cazul de mărfuri schimbate conform acordurilor dintre Asociaţia Latino- 
Americana de Integrare (LAIA) şi ţările MERCOSUR. 

 
4 Dispoziţii vamale diverse 

 
Nu sunt pasibile de drepturi vamale trimiterile al căror conţinut necomercial are o valoare sub 
25 USD. 

 
5. Dispoziţii juridice 

 
Trimiterile îndrumate ilicit şi/sau al căror conţinut pasibil de drepturi vamale nu este declarat, 
pot fi confiscate sau dau naştere la o penalizare egala cu valoarea vamală a mărfii, cu excepţia 
cazului în care importul acestora este interzis, caz în care se aplica prima soluţie. 



Armenia 
 

 
 
 

Articole interzise la import 
 
 

Administraţia poştală din Armenia nu acceptă trimiteri cu valoare declarată care conţin bani sau 
alte  valori  cum  ar  fi:  monede,  bilete  de  bancă,  bancnote,   cecuri,   bijuterii   şi   alte 
obiecte preţioase. 
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Austria 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-01.06 Animale vii 
1.5 Pasări de curte vii 
1.6 0106.90 Insecte vii, păianjeni şi viermi filiformi. 

Albine, lipitori, viermi de matase, paraziti, destructori de insecte nocivi 
folositi pentru controlul insectelor precum mustele din familia drosofilelor 
destinate cercetarii biomedicale. (vezi partea a II-a, pct. 1.2) 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
01.01-01.06 Vezi partea a II-a, pct. 1, 14 şi 15 
1.5 Vezi partea a II-a, pct. 1 şi 13 
1.6 0106.90 Vezi partea a II-a, pct. 1, 9 şi 17 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-02.10 Carne şi organe comestibile 
02.07 Carne şi organe comestibile de pasări de curte, proaspete, congelate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

02.01-02.10 Vezi partea a II-a, pct.14 şi 15 
02.07 Vezi partea a II-a, pct.13 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-03.07 Peşte şi crustacee, moluşte şi nevertebrate acvatice. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct 1, 14 şi 15 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; ouă de pasări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-04.10 Lapte şi produse lactate; ouă de pasări, miere naturala; produse comestibile 

de origine animală nedenumite şi neincluse în alta parte. 
4.7 Ouă de pasare, ouă cu coaja, proaspete, conservate sau gătite. 
4.8 Ouă de pasare, ouă fără coaja şi gălbenuş proaspăt, uscat, gătit sau fiert în 

apa, congelate sau conservate în alt mod, indiferent daca acestea conţin 
îndulcitori sau edulcoranţi. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

04.01-04.10 Vezi partea a II-a, pct 14 
4.7 Vezi partea a II-a, pct 13 
4.8 Vezi partea a II-a, pct 2 
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Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.02 0502.10 Păr şi blană de porc, porc sălbatic sau mistreţ şi resturile acestora. 

 0502.90 Păr de bursuc şi părul altor animale utilizat pentru confecţionarea periilor, 
netratat. Păr şi resturi de păr de cal, netratate. 

05.04  Maţe, vezici, stomacuri de animale, altele decât cele de peşte, întregi sau 
  tranşate, proaspete, congelate, sărate, conservate în saramura, uscate sau 
  afumate. 
05.05  Piei şi alte părţi de pasări, cu penaj şi puf, pene şi parti de pene sau puf, 

  neprelucrate; puf şi resturi din pene sau parti de pene. 
05.06  Oase şi coarne neprelucrate, degresate, supuse unei prelucrări simple, 

  prelucrate în acid; praf şi resturi ale acestora. 
05.07 0507.90 Coarne, coarne de cerb, copite, gheare, ciocuri, în stare naturala sau supuse 

  prelucrării simple, dar netăiate; praf şi deşeuri ale acestora. 
05.10 0510.00 Glande şi alte produse de origine animală utilizate în scop 

  organoterapeutic; fiere, uscata sau nu. 
05.11  Produse de origine animală, neprezentate şi neincluse în alta parte; animale 

  moarte menţionate la capitolele 1 sau 3, care nu sunt comestibile. 

* Obiecte admise condiţionat 
05.02 0502.10 Vezi partea a II-a, pct 14 

0502.90 
05.03 
05.04 
05.05 
05.06 
05.07 0507.90 Vezi partea a II-a, pct 14 şi 16 
5.10 0510.00 Vezi partea a II-a, pct 14 
5.11 Vezi partea a II-a, pct 14 şi 16 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

 
 

*Obiecte interzise 
Plante vii (precum si culturi de tesuturi, polen destinat polenizarii, altoaie, butasi, 
etc.), seminte, fructe si legume  (vezi partea a II-a, pct. 1.2 si 17.1) 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
6.1 0601.10 Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi negerminate. 

0601.20 Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi în stare de creştere sau 
înflorire; tulpini, frunze şi rădăcini de cicoare. 

6.2 Plante; butaşi fara rădăcini; altoi; miceliu 
6.3 Flori proaspăt tăiate, boboci de flori pentru florari sau pentru scop 

decorativ. 
6.4 0604.91 Frunze, parti de plante fara flori sau boboci, muguri, plante erbacee, 

0604.99 proaspete şi tăiate, pentru florarii sau pentru scop decorativ. 
 

*Obiecte admise conditionat 
06.01  0601.10 Vezi partea a II-a, pct.9 



0809.20 Cireşe proaspete 

Austria 
 

  
0601.10 

 

06.02  Vezi partea a II-a, pct.4, 9 si 11 
06.03  Vezi partea a II-a, pct.9 
06.04 0604.91 Vezi partea a II-a, pct.9 

 0601.99 Vezi partea a II-a, pct.4 
 

 

* Obiecte admise condiţionat 
 
 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01  Cartofi naturali sau congelaţi. 
07.02  Roşii naturale sau congelate. 
07.03  Ceapa comestibila, haşme, usturoi, praz şi alte liliacee, naturale sau 

  congelate. 
07.04  Varza, conopida, gulie, napi, varza de Milano şi alte varietăţi de varza 

  comestibila, naturale sau congelate. 
07.05  Toate tipurile de lăptuci (Lactuca sativa) şi andive (cicoare de Bruxelles), 

  proaspete sau congelate. 
07.06 0706.10 Morcovi (toate tipurile), proaspeţi sau congelaţi 
07.07  Castraveţi, cu excepţia castraveţilor pitici conservaţi în oţet; proaspeţi sau 

  congelaţi 
07.08 0708.10 Mazăre şi fasole (varietăţile Vigna şi Phaseolus), naturale sau refrigerate. 

 0708.20  
07.09  Anghinare, sparanghel, pătlăgele vinete, ţelina, ardei iute, spanac, dovlecel, 

proaspete sau congelate. 
07.12 0712.90 Seminţe de porumb dulce 
07.13 0713.10- Seminţe de mazăre de câmp, fasole, linte, fasole de câmp 

 0713.50  
 

 

 
07.01 

 * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10 

07.02  Vezi partea a II-a, pct. 13 
07.03  Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13 
07.04  Vezi partea a II-a, pct. 13 
07.05   
07.06 0706.10  
07.07   
07.08 0708.10  

 
07.09 

0708.20  

07.12 0712.90 Vezi partea a II-a, pct. 9 
07.13 0713.10- Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10 

 0713.50  
 

08.05 Citrice proaspete 

0C8ap06itolul088:06.10 StrFurguucrtiepcroomasepsteiţbiile; coji de citrice sau de pepene 
8.08 0808.10 Mere proaspete 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Poziţie 
80.80.409 

0808.20 Pere şi gutui proaspete 
Fructe (vezi circulara BI UPU 

0800840.490.10 CaiAsevopcroadasop. ete 
0804.50 Goyave, fructe de mango şi mangoustan. 

0809.30 Piersici (inclusiv nectarine), prune, proaspete 
0809.40 Prune proaspete 

E0d8i.ţ1ie0:2007 Alte fructe proaspete 3 



08.04 0804.40 Vezi a două parte, pct. 9 



Austria 
 0804.50 

 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
08.04 0804.40 Vezi partea a II-a, pct. 9 

 0804.50  
08.05  Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13 
08.06 0806.10 Vezi partea a II-a, pct. 3 şi 13 
08.08 0808.10 Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13 

 
08.09 

0808.20  

08.10   
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.09 0909.40 Seminţe de chimion 

 0909.50 Seminţe de secara 
 

* Obiecte admise condiţionat 
09.09 0909.40 Vezi partea a II-a, pct. 10 

0909.50 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01  Seminţe de grâu şi cereale mixte 
10.02 1002.00 Seminţe de secara 
10.03 1003.00 Seminţe de orz 
10.04 1004.00 Seminţe de ovăz 
10.05 1005.10 Seminţe de porumb 
10.06 1006.10 Seminţe de orez nedecorticat 
10.07 1007.00 Seminţe de sorg 
10.08 1008.00 Seminţe de hrişcă, mei (cu excepţia sorgului) şi mei lung; alte seminţe de 

  cereale. 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H 
11.01-11.09 Nu există restricţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01 1201.00 Seminţe de soia 
12.04 1204.00 Seminţe de în 
12.05 1205.00 Seminţe de rapiţă 
12.06 1206.00 Seminţe de floarea soarelui 
12.07 1207.20 Seminţe de bumbac 

 1207.50 Seminţe de muştar 
 1207.60 Seminţe de şofran 
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Austria 
 

 1207.91 Seminţe de mac 
1207.99 Alte seminţe 

12.09  Seminţe de rapiţa/napi 
 1209.21 Seminţe de lucerna 
 1209.22 Seminţe de trifoi 
 1209.23 Seminţe de păius 
 1209.24 Seminţe de iarba 
 1209.25 Seminţe de iarba furajera. 
 1209.26 Seminţe de timoftica. 
 1209.29 Seminţe de diverse graminacee 
 1209.30 Seminţe de plante erbacee de flori decorative 
 1209.91 Seminţe de legume 
 1209.99 Seminţe de plante lemnoase. Alte seminţe. 
12.11 1211.30 Frunze de coca 

 1211.90 Frunze de cânepa (canabis) 
12.12 1212.20 Alge şi plante marine. 

 1212.91 Sfecla de zahăr (furajera sau pentru uz industrial) 
12.13 1213.00 Paie de cereale, în stare bruta, tocate, măcinate, comprimate, excepţie fac 

 
12.14 

 
1214.90 

cele în forma de pastile. 
Sfecla furajera, sfecla roşie. Fan. 

 
 
12.01 

 
 

1201.00 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct.10 
12.04 1204.00 Vezi partea a II-a, pct.10 
12.05 1205.00 Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10 
12.06 1206.00 Vezi partea a II-a, pct.10 
12.07 1207.20 Vezi partea a II-a, pct .9 

 1207.50 Vezi partea a II-a, pct .9şi 10 
 1207.91 Vezi partea a II-a, pct.10 
 1207.99 Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10 
12.09 1209.21 Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10 

 1209.22  
 1209.23  
 1209.24  
 1209.25  
 1209.26  
 1209.29  
 1209.30 Vezi partea a II-a, pct. 9 
 1209.91 Vezi partea a II-a, pct .9 şi 10 
 1209.99 Vezi partea a II-a, pct. 9, 10 şi 11 
12.11 1211.90 Vezi partea a II-a, pct. 4 
12.12 1212.20 Vezi partea a II-a, pct. 16 

 1212.91 Vezi partea a II-a, pct.9 
12.13 1213.00 Vezi partea a II-a, pct.14 
12.14 1214.90 Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 14 

 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.1 1301.90 Răşină de canabis 
13.2 Extracte şi tincturi de canabis; concentrate din paie de mac; opiu şi opiu 

brut 
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Austria 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a două, pct.4 
 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.04 1404.90 Coaja detaşabila. Paie (capsule) de mac. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a două, pct.4 şi 9 
 

SECTIUNEA III: GRAŞIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor;grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01 

 
15.02 

1501.00 
 

1502.00 

Grăsime de porc şi pasare, (inclusiv untura), cu excepţia celor menţionate la 
codurile 02.09 sau 15.03 
Grăsime de bovine, de ovine sau de caprine, cu excepţia celor menţionate la 

 
15.03 

 
1503.00 

codurile 15.03 
Stearina şi ulei pe baza de grăsime topita, oleosterina şi ulei pe baza de seu, 

 
15.04 

 
1504.00 

nepreparate şi neprelucrate. 
Grăsime, ulei şi constituenţii acestora, din peşte sau mamifere marine, în stare 

 
15.05 

 rafinata, amestecate sau altfel tratate. 
Lanolina şi substanţele derivate din aceasta. 

15.06 1506.00 Alte uleiuri şi grăsimi de origine animală, în stare rafinata, dar care nu sunt 
modificate chimic. 

15.16 1516.10 Grăsime şi ulei de origine animală; constituenţii acestora. 
15.17 

 
15.21 

1517.90 
 

1521.90 

Alte amestecuri şi preparate comestibile pe baza de grăsimi sau uleiuri de origine 
animală sau vegetală. 
Ceara de albine bruta pentru apicultura. 

 

 

 
15.01 

 

 
1501.00 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a partea a două, pct. 14 

15.02 1502.00  
15.03 1503.00  
15.04 1504.00  
15.05   
15.06 1506.00  
15.16 1516.10  
15.17 1517.90  
15.21 1521.90  

SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
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Austria 
 

 

Poziţie Cod S.H 
16.01-16.05 Nu există restricţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H 
17.01-17.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H 
18.05-18.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 20% 

  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04; ex: tarte cu lapte, crema 
  de brânza 
19.02  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne 

  sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% 
  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04. 
19.05 1905.90 Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne 

  sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% 
  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a partea a două, pct. 14 

 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte parti de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.04  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne 

  sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% 
  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04. 
20.05  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne 

  sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% 
  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04. 
20.09 2009.60 Sirop de struguri (inclusiv must) 

 

* Obiecte admise condiţionat 
20.04  Vezi partea a II-a, pct.14 
20.05   
20.09 2009.61 Vezi a partea a două, pct.3. 

 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.02 2102.20 Alte microorganisme unicelulare, moarte, utilizate în scop fitosanitar 
21.03  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne 

  sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% 
  produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04. 
21.04  Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne sau 
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Austria 
 alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% produse lactate 

cuprinse la codurile 04.01-04.04. 
21.05 21050 Îngheţată şi gheata care conţin cacao, grăsimi lactate în proporţie de 

  3% -7% din greutate 
21.06  Alte preparate alimentare. 

 2106.90 Brânza topita. 

* Obiecte admise condiţionat 
21.02 2102.20 Vezi partea a II-a, pct .17 
21.03  Vezi partea a II-a, pct.14 
21.04   
21.05 2105.00  
21.06  Vezi partea a II-a, pct. 2 

 2106.90 Vezi partea a II-a, pct. 14 
 
 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01 2201.10 Apa minerala şi gazoasa 

 2201.90 Apa de la subrubrica corespondenta 
22.04 

 
22.06 

2204.10 
 

2206.00 

Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vin alcoolizat; must, cu excepţia celui de la 
codurile 20.09; 2204.30.92, 2204.30.94, 2204.30.96 şi 2204.30.98. 
Tescovina 

22.07 
 
22.08 

 Preparate de la rubrica corespondenta care au un conţinut de alcool ce depăşeste 
1,2% din volum. 
Preparate de la rubrica corespondenta care au un conţinut de alcool ce depăşeste 

  1,2% din volum. 
22.09 2209.11  

 2209.19 Oţet din vin 
 

* Obiecte admise condiţionat 
22.01 2201.10 Vezi partea a II-a, pct.8 

 2201.90  
22.04 2204.10 Vezi partea a II-a, pct.3 
22.06 2206.00  
22.07  Vezi partea a II-a, pct.24 
22.08   
22.09 2209.00 Vezi partea a II-a, pct .3. 

 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01  Făină şi produse care conţin carne, măruntaie, peşte sau crustacee, moluşte 

  sau alte nevertebrate acvatice improprii consumului uman; jumări de porc 
23.06 2306.90  

 2306.99 Seminţe râşnite de ricin. 
23.07 2307.00 Drojdie de vin . Boască de struguri 
23.09  Preparate destinate alimentaţiei animale, care conţin materii brute sau 

  carne de origine animală. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
23.01  Vezi partea a II-a, pct. 14 
23.06 2306.90 

Vezi partea a II-a, pct.16 
23.07 2307.00 Vezi partea a II-a, pct.3 
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23.08 2308.90 
23.09 Vezi partea a II-a, pct. 14 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Austria 

24.02  Ţigări (inclusiv ţigări elveţiene), ţigări de foi, ţigarete făcute din tutun sau 
  înlocuitori de tutun 
24.03 2403.10 Tutun de fumat, care conţine sau nu înlocuitori de tutun în proporţii diverse 

 2403.99 Tutun de mestecat. Tutun de prizat. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.24 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01  Sare şi clorida de sodiu pur, sub forma de soluţie sau nu; apa de mare. 
25.10  Fosfaţi naturali de calciu şi de aluminiu calcic; creta fosfata naturala 
25.18 2518.10 Var de magneziu carbonat 
25.19 2519.90 Îngrăşăminte concentrate pe baza de magneziu. 
25.21  Var, var carbonat, var de magneziu carbonat 
25.22 2522.10 Var nestins 
25.28  Fertilizatori pe baza de borax (hidrosolubili sau nu) 
25.30 2530.20 Kiserit şi epsomit (sulfaţi naturali de magneziu) 

 2530.90 Var (alge marine), granit, lava, montmorilonit. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
25.01  Vezi partea a II-a, pct.8 şi partea a treia , pct.1 
25.10  Vezi partea a II-a, pct.16 
25.18 2518.10  
25.19 2519.90  
25.21   
25.22 2522.10  
25.28   
25.30 2530.20  

 2530.90 Vezi partea a II-a, pct.8, 9 şi 16 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 
 

Poziţie Cod S.H 
26.01-26.21 Nu există restricţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.03 2703.00 Turba (inclusiv resturi de turba) 
27.10  Ulei inflamabil (ex: produs care conţine 90-95% petrol şi o concentraţie de 

  5-10% de palmitat de sodiu. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
27.03 2703.00 Vezi partea a II-a, pct.16 
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Austria 
27.10 Vezi partea a II-a, pct.20 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.06 2806.10 Acid clorhidric 
28.07 2807.00 Acid sulfuric 
28.33 2833.25 Îngrăşaminte pe baza de cupru, solubile în apa 

 2833.26 Îngrăşăminte pe baza de zinc 
 2833.29 Îngrăşăminte pe baza de mangan 
28.34 2834.29 Nitrat de calciu 
28.41 2841.61 Permanganat de potasiu 

 2841.70 Îngrăşăminte pe baza de molibden 
 

* Obiecte admise condiţionat 
28.06 2806.10 Vezi partea a II-a, pct.5 
2807 2807.00  
28.33 2833.25 Vezi partea a II-a, pct.16 

 2833.26  
 2833.29  
28.34 2834.29  
28.41 2841.61 Vezi partea a II-a, pct.5 

 2841.70 Vezi partea a II-a, pct.16 
28.44 2844.10- Materiale radioactive 

 2844.50  
 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.02 2906.10 Toluen 
29.04 2904.20 Trinitrotoluen 
29.08 

 
29.09 

2908.90 
 

2909.11 

Acid picric, picrat de amoniu, picrat de plumb, plumb de trinitro- 
rezorcina, trinitro-floroglucinat de plumb. 
Dietil eter 

29.14 2914.11 Acetona 
 2914.12 Butanona (metil etil ketona) 
 2914.31 Fenilacetona (1-fenil-2-propan) 
29.15 2915.24 Anhidrida acetica 

 
 
 
29.16 

2915.90 
 
 

2916.34 

Gaz lacrimogen (esteri etilici şi metilici de acid bromoacetic), în fiole, aerosoli 
sau dispozitive ce permit vaporizarea gazelor sau a lichidelor, fara utilizarea de 
cartuşe. 
Acid fenilacetic 

 
29.20 

2916.35  
Nitroglicerina, nitroglicol, diglicol-dinitrat, tetranitrat de pentaeritritol, 

 
29.21 

 hexanitrati de manitol. 
Compuşi de amine 

29.22  Îngrăşăminte pe baza de cupru, hidrosolubile, Îngrasaminte pe baza de mangan 
sau zinc; uree insobutilidendinica; amine oxigenate 
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29.02 2902.30 Vezi partea a II-a, pct.5 
29.04 2904.20 Vezi partea a II-a, pct .21 
29.08 2908.90  
29.09 2909.11 Vezi partea a II-a, pct. 5 
29.14 2914.11  

 

Austria 
 

 2922.43 Acid antranilic 
29.24 2924.23 Acid 2-acetamido-benzoic 

 2924.29 Diampromida 
29.25 2925.21 Nitroguanidina, tetrazen 
29.26  Produs intermediar al metadonei 

 2926.20 Diciandiamida 
29.27 2927.00 4,6-dinitrobenzol-2-diazo-1-oxid (diazo-nitrofenol) 
29.32  Compuşi heterociclici numai de oxigen. 

 2932.91 Izozafrol (cis+trans). 
 2932.92 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2 
 2932.93 Piperonal 
 2932.94 Safrol 
29.33  Compuşi heterociclici numai de azot. 

 2933.32 Piperidina 
29.34  Acizi nucleici şi sărurile lor; alţi compuşi heterociclici 
29.39  Alcaloide de origine vegetală, naturale sau de sinteza şi sărurile lor; eteri, esteri 

  şi alţi derivaţi. 
 2939.41 Efedrina 
 2939.42 Pseudo-efedrina 
 2939.61 Ergometrina 
 2939.62 Ergotamina 
 2939.63 Acid lisergic 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 

2914.12 
2914.31 
29.15 2915.24 

2915.90 Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20 
29.16 2916.34 
2916.35 Vezi partea a II-a, pct.5 
29.20 Vezi partea a II-a, pct.21 
29.21 Vezi partea a II-a, pct.4 şi 21 
29.22 Vezi partea a II-a, pct.4 şi 16 

2922.43 Vezi partea a II-a, pct. 5 
29.24 2924.23 Vezi partea a II-a, pct.5 

2924.29 Vezi partea a II-a, pct.4 
29.25 2925.20 Vezi partea a II-a, pct.21 
29.26 Vezi partea a II-a, pct.4 

2926.20 Vezi partea a II-a, pct.16 
29.27 2927.00 Vezi partea a II-a, pct.21 
29.32  Vezi partea a II-a, pct.4 

2932.91 
2932.92 
2932.93 
2932.94 Vezi partea a II-a, pct.5 
29.33 Vezi partea a II-a, pct.4, 16 şi 21 

2933.32 Vezi partea a II-a, pct.5 
29.34 Vezi partea a II-a, pct.4 
29.39 

 

2939.42   
2939.41 

 
Ediţie:2007  11 



2939.61 
2939.62 
2939.63 Vezi partea a II-a, pct.5 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.1 Produse care conţin stupefiante 

3001.10 Glande şi alte organe 
3001.20 Substanţe extrase din glande sau alte organe sau din secreţiile acestora. 
3001.90 Produsele de la subrubricile corespondente. Heparina şi sărurile sale. 

30.2 Produse care conţin narcotice 
3002.10 Ser şi constituenţi ai sângelui, hemoglobina, globulina din sânge de origine 

animală. 
3002.30 Vaccinuri utilizate în scopuri veterinare. 
3002.90 Agenţi patogeni (antigen) care provoacă boli animalelor; constituenţii produselor 

în speţă. 
3002.93 Sânge de animale, prelucrat pentru a fi utilizat în scopuri terapeutice, preventive 

sau pentru diagnostic. 
3002.95 Culturi de microorganisme 
3002.99 Produse de la subrubrica corespondenta. Toxine şi produse similare utilizate în 

scopuri fitosanitare 
30.3 Produse farmaceutice, nedozate şi neambalate pentru vânzarea cu 

amănuntul. 
3003.90 Soluţii şi suspensii coloidale; săruri şi concentrate lichide obţinute prin 

evaporarea de ape minerale naturale. 
30.4 Produse de la subrubrica corespondenta care conţin narcotice. Produse farmaceutice (cu 

excepţia celor de la rubricile 30.02, 30.05 sau 30.06) amestecate sau nu, în scop 
terapeutic sau profilactic dozate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul. 

 3004.90 Soluţii şi suspensii coloidale; săruri şi concentrate lichide obţinute prin 
 evaporarea de ape minerale naturale. 

30.06 3006.30 Substanţe de contrast pentru radiologice, reactivi (pentru diagnosticare sau 
  tratament), dozate sau condiţionate în vederea comercializării lor în detaliu. 
30.06 3006.60 Preparate chimice contraceptive pe baza de hormoni sau spermicide dozate sau 

  ambalate pentru vânzarea cu amănuntul 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 

30.01 Vezi partea a II-a, pct.4 
3001.10 

3001.20 Vezi partea a II-a, pct.14. 
3001.90 Vezi partea a II-a, pct.6 şi 14 

30.02 Vezi partea a II-a, pct.4 
3002.10 Vezi partea a II-a, pct.6 şi 14 
3002.30 Vezi partea a II-a, pct.7 
3002.90 Vezi partea a II-a, pct.9, 14 şi 17 

. 
 
 

30.03  Vezi partea a II-a, pct.14 
 3003.90 Vezi partea a II-a, pct.8 
30.04  Vezi partea a II-a, pct.4 şi 6 

 3004.90 Vezi partea a II-a, pct.8 
30.06 3006.30 Vezi partea a II-a, pct.6 
30.06 3006.60  

 
 
 

A 



Capitolul 31: Îngrasaminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01 3101.00 Îngrasaminte care conţin substanţe organice solide cum ar fi humus sau 

  parti de plante, în iclusiv turba şi coji de copac (fac excepţie produsele 
  care conţin doar turba). 
  Produsele de la rubrica corespondenta, afara de guano neamestecat, care 
 
31.05 

 
3105.10 

conţin materii brute de origine animală. 
Îngrasaminte minerale sau chimice 

 

* Obiecte admise condiţionat 
31.01 3101.00 Vezi partea a II-a, pct.9 şi 14 
31.05 3105.10 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. 
32.01-32.15 Nu există restricţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.07 3307.90 Lichide pentru umezire, curăţire lentile de contact, dozate sau ambalate 

pentru vânzarea cu amănuntul. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.6 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafaţă organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întretinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.02 3402.13 

 
3402.19 

Agenţi organici activi la contactul cu suprafaţa, ambalaţi sau nu pentru 
vânzarea cu amănuntul; agenţi non-ionici 
Produse (substanţe care pot juca rol de acid şi de baza) sub forma de 

  
3402.20 

dizolvant pentru maşina de spălat vase 
Produse din rubrica corespondenta (detergenţi pudra sau lichizi pentru textile) 

 3402.90 Detergenţi sub forma de pudra sau forma lichida pentru textile, balsam 
de rufe 

 

* Obiecte admise condiţionat 
34.02 3402.13- Vezi a treia parte, pct.1 

3402.90 
 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.01 3501.10 Cazeina de la subrubrica corespondenta. 
35.02  Albumina, albuminati şi alţi derivaţi de albumina. 



 

35.03 3503.00 Gelatina şi derivaţii acesteia. 
35.04 3504.00 Peptonii şi derivaţii lor; alte substanţe protidice şi derivaţii lor; pudre 

  dermatologice. 
35.05 3505.10 Xilidina. 
35.07 3507.10 Cheag şi concentratele acestuia. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
35.01 3501.10 Vezi partea a II-a, pct.14 
35.02  Vezi partea a II-a, pct.5 şi 14 
35.03 3503.00 Vezi partea a II-a, pct.14 
35.04 3504.00  
35.05 3505.10 Vezi partea a II-a, pct.21 
35.07 3507.10 Vezi partea a II-a, pct.14 

 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01 3601.00 Încărcături şi pudre propulsive pentru rachete şi proiectile militare, pentru 

  mine, bombe şi torpile, pentru muniţie de obuziere, de mortiere şi tunuri de 
  orice tip, pentru aruncătoare de grenade, mine, proiectile cu fum şi pentru 
  puşti lansatoare de grenade 
36.02 3602.00 Explozivi preparaţi, alţii decât praful de puşca. 
36.03 3603.00 Amorse pentru muniţie de obuziere, mortiere şi tunuri de orice tip, capse de 

  percuţie utilizate în scop militar de genişti 
36.04 3604.90 Rachete pentru declanşarea avalanşelor. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
36.01 3601.00 Vezi partea a II-a, pct.20 şi 21 
36.02 3602.00 Vezi partea a II-a, pct.21 
36.03 3603.00 Vezi partea a II-a, pct.20 şi 21 
36.04 3604.90 Vezi partea a II-a, pct.20 

 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.4 Placi fotografice, film, pelicule, hârtii şi textile, expuse dar nedevelopate. 
37.5 Placi fotografice şi film expuse şi developate, altele decât filmele 

cinematografice 
37.6 Filme cinematografice, expuse şi developate care conţin înregistrări sonore 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct.26 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08  Insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide, produse antigerminative şi 

  pentru controlul creşterii  vegetalelor, dezinfectant şi produse similare, 
  condiţionate în vederea vânzării lor în detaliu, prelucrate sau prezentate sub 
  forma de: benzi, fitile, lumânări şi hârtie de prins muşte. 
38.21 3821.00 Medii de cultura preparate pentru dezvoltarea microorganismelor, care 

  conţin substanţe de origine animală. 



38.08  Vezi partea a II-a, pct.17 
38.21 3821.00 Vezi partea a II-a, pct.14 
38.22 3822.00  
38.24 3824.90 Vezi partea a II-a, pct.9, 16, 19 şi 20 

 

 

38.22 3822.00 Produsele de la subrubrica corespondenta care conţin substanţe de origine 
  animală. 
38.24 3824.90 Pământ de cultura care conţine pământ sau materiale organice solide ca 

  parti de plante sau humus (turba şi coji sau scoarţa, materiale care nu 
  conţin decât turba). 

Gaz lacrimogen în fiole, aerosoli sau recipienţi pentru stropirea sau 
vaporizarea lichidelor, gazului, fara utilizarea de cartuşe. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.12 3912.20 Nitroceluloza 
39.26 3926.90 Îngraşăminte pe baza de uree de metil şi de polistiren sau de raşină de 

aldehida formica. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
39.12 3912.20 Vezi partea a II-a, pct.21 
39.26 3926.90 Vezi partea a II-a, pct.16 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. 
40.01-40.17 Nu există restricţii 

 
 

SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.1 Piei de bovine neprelucrate, de cai şi de alte solipede, cu excepţia celor prelucrate 
în sare sau var. 
41.2 Piei şi lână de oaie şi de miei, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var 
41.03 4103.10 Piei de capra şi ied, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var. 

 4103.90 Piei prelucrate de copitate, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.14 



Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. 
42.02-42.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01 4301.30 Blanuri brute de oaie (inclusiv capete, cozi, copite şi alte parti folosite în 

pielărie) din toate varietăţile de miei (de astrahan, karakul sau altele) cat şi de miei 
din India, China, Mongolia sau Tibet 

4301.90 Capete, cozi, copite şi alte parti de copitate folosite în pielărie. 
43.02 4302.13 

 Blanuri de oaie, cu sau fara capete, cozi şi copite, de toate varietăţile de miei (astrahan, karakul sau 
altele, cat şi miei originari din India, China, Mongolia sau Tibet, cu excepţia celor argăsite, tratate cu 
sare sau var. 

 Blănuri întregi, cu sau fara capete, cozi şi copite, neasamblate, de oaie sau de miel, cu excepţia celor 
argăsite sau tratate cu sare sau var. Blanuri întregi de de copitate, cu sau fara capete, cozi sau copite, 
neasamblate, cu excepţia celor argăsite, tratate cu sare sau var 

4302.30 Capete, cozi şi copite şi alte parti, resturi, cu excepţia celor argăsite, tratate cu sare 
sau var. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct.14 
 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 Lemn de foc, buşteni, lemn sub forma de plachete sau bucăţi, aşchii, rebuturi şi 

deşeuri de conifere originare din ţări europene. 
44.3 Lemn neprelucrat 
44.4 Lemn de conifere 
44.6 Traverse pentru cai ferate 
44.7 Lemn tăiat utilizat în confecţionarea de creioane, creioane îmbrăcate în lemn, şi 

alte articole de la capitolul corespondent. 
44.15 Lăzi, lădiţe, cutii şi ambalaje asemănătoare, paleţi din lemn. 
44.16 Butoaie, jgheaburi, găleţi şi alte articole de dogărie din lemn; inclusiv părţile 

acestora. 
* Obiecte admise condiţionat 

44.01 Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10 
44.03 Vezi partea a II-a, pct.9 
44.04 
44.06 
44.07 
44.15 
44.16 



Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Poziţie Cod S.H. 
45.01-45.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. 
46.01-46.02 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Poziţie Cod S.H. 
47.01-47.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. 
48.01-48.23 Nu există restricţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.1 Cărţi tipărite, broşuri, prospecte şi alte imprimate, inclusiv cele care conţin 

foi volante. 
49.2 Ziare şi alte periodice, inclusiv ilustratele şi cele care conţin sau nu 

materiale publicitare. 
49.08 Abţibilduri. 
49.10 Calendarele imprimate de toate tipurile 
49.11 Alte imprimate, inclusiv timbrele şi fotografiile. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct.26 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. 
50.01-50.07 Nu există restricţii 



Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.1 Lână nedărăcita, necarbonizata, cu excepţia celei spălată industrial sau 

prelucrata 
51.2 Păr fin sau grosier de origine animală, cu excepţia celui spălat industrial sau 

prelucrat 
51.3 5103.10 Bluze de lână sau păr fin de origine animală, necarbonizate, spălate 

industrial sau obţinute prin tabăcire 
5103.20 Alte deşeuri din lână sau păr fin, necarbonizate, spălate industrial sau 

prelucrate 
5103.30 Deşeuri din păr grosier de animale, cu excepţia celor spălate industrial sau 

prelucrate 
51.05 Lână fina sau grosiera de origine animală (inclusiv lână dărăcita), cu excepţia 

celei spălata industrial sau prelucrata. 
51.11 Ţesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepţia celor pentru 

imprimeuri pentru broderie 
51.12 Ţesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepţia celor pentru 

imprimeuri pentru broderie 
 

* Obiecte admise condiţionat 
51.01 Vezi partea a II-a, pct.14 
51.02 
51.03 5103.10 

5103.20 
5103.30 

51.05 
51.11 Vezi a treia parte, pct. 1 
51.12 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
52.8 Ţesături din bumbac care conţin bumbac în proporţie de 85% din greutate 

2 
sau mai mult, care cântăresc maxim 200g/m , cu excepţia celor pentru 
imprimeuri pentru broderie. 

52.9 Ţesături din bumbac care conţin bumbac în proporţie de 85% din greutate 
2 

sau mai mult şi care cântăresc mai mult de 200g/m , cu excepţia celor 
pentru imprimeuri pentru broderie. 

52.10 Ţesături din bumbac care conţin bumbac mai puţin de 85% din greutate, 
2 

amestecate cu fibre sintetice sau naturale şi care cântăresc maxim 200g/m , 
cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 

52.11 Ţesături din bumbac care conţin bumbac mai puţin de 85% din greutate, 
amestec2ate cu fibre sintetice sau naturale şi care cântăresc mai mult de 
200g/m , cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 

52.12 Alte ţesături din bumbac, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru 
broderie. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct.1 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
53.02 Plante de cânepa 



* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.4 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 

textile sintetice sau artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
54.7 Ţesături pe baza de fire sintetice, inclusiv cele pe baza de produse de la 

codul 54.04, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 
54.8 Ţesături pe baza de fire artificiale, inclusiv cele pe baza de produse de la 

codul 54.04, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 1 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
55.12 Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice în proporţie de 85% sau 

mai mult din greutate, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 
55.13 Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice, bumbac şi fibre 

2 
naturale mai puţin de 85% din greutate, şi care cântăresc maxim 170g/m , cu 
excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 

55.14 Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice, bumbac şi fibre 
2 

naturale mai puţin de 85% din greutate, şi care cântăresc mai mult de 170g/m , cu 
excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie. 

55.15 Alte ţesături pe baza de fire sintetice, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru 
broderie. 

55.16 Ţesături pe baza de fire artificiale, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru 
broderie. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 1 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de acest gen 

 
Poziţie Cod S.H. 
56.01-56.09 Nu există restricţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. 
57.01-57.05 Nu există restricţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
58.1 Ţesături din şnururi, altele decât cele de la codurile 58.02 sau 58.06. 
58.2 Ţesături din plus şi prosop, altele decât cele de la rubrica 58.06; produse 

textile prelucrate, altele decât cele de la codul 58.02 sau 58.06. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 1 



Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. 
59.01-59.11 Nu există restricţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
60.1 Plus, produse tricotate, buclate, altele de cat cele pe baza de mătase. 

 
60.2 6002.40 Alte ţesături tricotate de la subrubricile corespondente, altele de cat cele pe 

baza de mătase. 
6002.90 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 1 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.01 Paltoane bărbăteşti, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole 
asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decât articolele de la codul 61.03, altele decât cele din 
mătase. 
61.3 Costume bărbăteşti, jachete, sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurţi (cu 
excepţia costumelor de baie) din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv 
resturi de mătase). 
61.4 Taioare de dama, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni, pantaloni scurţi (cu 
excepţia costumelor de baie), din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv 
resturi de mătase). 
61.5 Cămaşi bărbăteşti din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase 
(inclusiv resturi de mătase). 
61.6 Bluze de dama din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase 
(inclusiv resturi de mătase). 
61.7 Chiloţi bărbăteşti, sorturi, pijamale, halate de baie, halate de casa şi alte articole 
asemănătoare din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de 
mătase). 
61.8 Cămăşi de noapte de dama, pijamale, chiloţi, furouri, halate de baie, rochii şi alte 
articole asemănătoare din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi 
de mătase) 
61.9 Tricouri şi veste din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase 
(inclusiv resturi de mătase) 
61.10 Pulovere, veste din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase 
(inclusiv resturi de mătase) 
61.11 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru sugari, din materiale tricotate sau 
croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase) 
61.12 Treninguri şi îmbrăcăminte pentru ski din materiale tricotate sau croşetate, altele 
decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase). 
61.13 Articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate indicate la codurile 
59.03, 59.06 şi 59.07, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase). 
61.14 Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele 
din mătase (inclusiv resturi de mătase) 
61.15 Pantaloni strâmţi, şosete, ciorapi speciali din materiale tricotate sau croşetate, 
altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase). 
61.16 6116.91-6116.99 Mânuşi din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din 
mătase (inclusiv resturi de mătase). 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct.1 



Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.1 Paltoane bărbăteşti, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole 

asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decât articolele de la codul 62.03, 
altele decât cele din mătase. 

62.2 Paltoane de dama pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole 
asemănătoare, altele decât cele indicate la codurile 62.04 şi fabricate din alte 
materiale decât din mătase (inclusiv resturi de mătase) 

62.3 Costume bărbăteşti, jachete, sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurţi (cu 
excepţia costumelor de baie) fabricate din alte materiale decât din mătase (inclusiv 
resturi de mătase). 

62.4 Taioare de dama, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni, pantaloni scurţi (cu 
excepţia costumelor de baie) fabricate din alte materiale decât din mătase (inclusiv 
resturi de mătase) 

62.5 Cămăşi bărbăteşti din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de 
mătase). 

62.6 Bluze şi cămaşi de dama din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi 
de mătase). 

62.7 Chiloţi bărbăteşti, sorturi, pijamale, halate de baie şi alte articole asemănătoare 
fabricate din alte materiale decât decât din mătase (inclusiv resturi de mătase) 

62.8 Cămăşi de noapte de dama, pijamale, chiloţi, furouri, halate de baie, rochii şi alte 
articole asemănătoare fabricate din alte materiale decât decât din mătase (inclusiv 
resturi de mătase). 

62.9 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru sugari fabricate din alte materiale 
decât din mătase (inclusiv resturi de mătase) cu excepţia scutecelor. 

62.10 Confecţii din ţesături de la codurile 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 sau 59.07, cu 
excepţia celor din mătase (inclusiv resturi de mătase). 

62.11 Treninguri, costume pentru ski şi costume de baie fabricate din alte materiale decât 
din mătase (inclusiv resturi de mătase). 

62.15 Cravate, papioane şi eşarfe. 
62.16 Mânuşi din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase), cu 

excepţia celor din materiale sintetice sau destinate în scopuri tehnice. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 1 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.1 Paturi 
63.2 6302.21-6302.39 Lenjerii de pat şi fete de masa, prosoape şi şervetele pentru toaleta sau 
bucătărie, cu excepţia articolelor imprimate sau cu broderii. 

6302.51-6302.99 
63.3 6303.91-6303.99 Perdele (inclusiv draperii) şi jaluzele; draperii şi pologuri pentru pat, cu 

excepţia celor tricotate sau croşetate. 
63.04 6304.19 

6304.92 Alte accesorii de interior, cu excepţia articolelor croşetate sau tricotate şi a celor 
de la codul 94.04. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 1 



SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.2 Alta încălţăminte cu tălpi şi părţile de deasupra din cauciuc sau plastic, cu 

excepţia celor din material sintetic. 
64.3 Încălţăminte cu talpa din cauciuc sau plastic, din piele sau din mai multe 

tipuri de piele. 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 1 
 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
65.01-65.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Poziţie Cod S.H. 
66.01-66.03 Nu există restricţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. 
67.01-67.04 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTI COLE DIN PIATRA, IP SOS, CIMENT, AZBEST,  
 MICA SAU AL TE MATERIA LE SIMILA RE; PRODUSE 

CERAMICE; STICLA ŞI ARTIC OLE DIN S TICLA  
 

Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 
 

Poziţie Cod S.H. 
68.01-68.15 Nu există restricţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. 
69.01-69.14 Nu există restricţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. 
70.01-70.20 Nu există restricţii 



SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.13 7113.11 Bijuterii din argint şi partile acestora, placate sau nu cu metale preţioase 

7113.19 Bijuterii din metale preţioase şi partile acestora, altele decât cele din argint, 
inclusiv cele placate sau nu cu metale preţioase. 
71.14 7114.11 Articole din aur şi argint şi partile acestora, din argint, placate sau nu cu metale 
preţioase. 

7114.19 Articole din aur şi argint şi partile acestora, din metale preţioase, altele decât aur 
sau argint, inclusiv cele îmbrăcate sau placate cu metale preţioase. 
71.15 7115.90 Alte articole din materiale preţioase 
71.18  Medalii sau monezi din metale preţioase. 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 2 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. 
72.01-72.29 Nu există restricţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
73.08 7308.10 Pasarele pentru nave, submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta 
blindate, construite sau echipate în scopuri militare. 

7308.20 Suprastructuri pentru nave, submarine (timone) şi alte ambarcaţiuni 
speciale de lupta, blindate, construite sau echipate în scopuri militare. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct .20. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. 
74.01-74.19 Nu există restricţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. 
75.01-75.08 Nu există restricţii 



Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. 
76.03-76.16 Nu există restricţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. 
78.01-78.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie Cod S.H. 
79.01-79.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Poziţie Cod S.H. 
80.01-80.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. 
81.01-81.13 Nu există restricţii 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 

comune; parti ale acestora din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.05 8205.59 Pistoale de împuşcat bolţuri 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct.22 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. 
83.01-83.11 Nu există restricţii 
83.01-83.12 

 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, parti ale acestor maşini sau aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01 Articole de la rubrica corespondenta, pentru propulsoare atomice de nave, 

submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta blindate, construite şi echipate în 
scopuri militare. 



 

84.02  Articole de la rubrica corespondenta, pentru propulsoare atomice de nave, 
  submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta blindate, construite şi echipate în 
  scopuri militare. 
84.06 8406.10 Turbine pentru propulsoare atomice pentru nave, submarine şi alte ambarcaţiuni 

speciale de lupta blindate, construite şi echipate în scopuri militare. 
84.07   8407.10 Propulsoare pentru avioane de lupta dotate cu arme sau echipate în scopuri 

militare, alte echipamente mobile militare pentru mine, bombe şi torpile. 
84.11 Propulsoare pentru avioane de lupta şi aeronave spaţiale, dotate cu arme sau 

echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive ce pot fi lansate în aer, 
cu mine, bombe sau torpile 

84.12 8412.10 Propulsoare pentru avioane de lupta şi aeronave spaţiale, dotate cu arme sau 
echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive ce pot fi lansate în aer, cu mine, 
bombe sau torpile. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, pct .20 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi partile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01 Motoare electrice şi generatoare electromecanice cu excepţia aparatelor 

generatoare de curent electric, pentru propulsoare pentru torpile. 
85.03 8503.00 Parti de motoare şi generatoare electrice, cu excepţia aparatelor generatoare de 

curent electric, pentru propulsoare pentru torpile. 
85.17 8517.11 Aparate telefonice pentru telefon cu fir, cu receptor de telefon fara fir. 
85.23 8523.11 Benzi magnetice neinregistrate late de maxim 4 mm sub forma de casete. 

 Benzi magnetice neinregistrate late mai mult de 4 mm dar maxim de 6,5 mm, sub forma de casete. 
Benzi magnetice neinregistrate late mai mult de 6,5 mm, sub forma de casete. 

85.24 Discuri, benzi magnetice şi alte suporturi asemănătoare pentru înregistrări, 
inclusiv matriţe folosite pentru realizarea înregistrărilor, cu excepţia articolelor de 
la capitolul 37. 

85.25 8525.10-8525.20 Aparate de transmisie pentru radio-telefonie şi radio-telegrafie, 
radiodifuziune sau televiziune, inclusiv cele care au incorporat sau nu aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul. 

85.43 8543.89 Dispozitive care semnalizează detectoarele de viteza.( avertizoare laser) 
 

* Obiecte admise condiţionat 
85.01  Vezi a două parte, pct. 20 
85.03 8503.00  
85.17 8517.11 Vezi a două parte, pct. 23 
85.23 8523.29 Vezi a două parte, pct. 26 şi a treia parte, pct. 4 
85.24   
85.25 8525.50 Vezi a două parte, pct. 23 
85.43 8543.70  



SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 
 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Poziţie Cod S.H. 
86.01-86.09 Nu există restricţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.01  Vehicule de lupta cu motor, construite şi echipate în consecinţă inclusiv maşinile 

  de tractare a artileriei 
87.02-05  Vehicule de lupta cu motor, construite şi echipate în consecinţă. 
87.10 8710.00 Tancuri de lupta de toate genurile; turele şi carcase 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.20 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţiala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
88.1 Aeronave de lupta, dotate cu arme şi echipamente în scopuri militare. 
88.2 Aeronave şi nave spaţiale dotate cu arme şi echipamente speciale de lupta. 
88.3 Celule (care au asamblate elemente portante, carlinga, ampenaje pentru aeronave), 

echipamente spaţiale de lupta înarmate şi echipate în consecinţă. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct. 20 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
89.06   8906.00 Nave, submarine şi alte ambarcaţiuni de lupta, blindate şi dotatate cu arme sau 

echipate în scopuri militare. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, pct.20 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.03 9003.19 Rame de ochelari şi articole similare din metal preţios. 

 9003.90 Parti de rame de ochelari sau articole similare din metal preţios. 



 

90.04  Ochelari de vedere, de protecţie sau corectori, din metale preţioase. 
90.05 9005.10 Binocluri din metale preţioase. 

 9005.90 Parti şi accesorii de binoclu din metale preţioase. 
90.13 9013.80 Instrumente de optica, aparate şi dispozitive din metale preţioase. 
90.17 9017.20 Instrumente şi dispozitive din metale preţioase pentru desen sau calcul. 
90.18 9018.31 Seringi de unica folosinţă sau nu, cu sau fara ace. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
90.03 9003.19 Vezi a treia parte, pct. 2 

 9003.90  
90.04   
90.05 9005.10  

 9005.90  
90.13 9013.80  
90.17 9017.20  
90.18 9018.31 Vezi partea a II-a, pct. 6 

 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01 Ceasuri-braţară, ceasuri de buzunar şi alte ceasuri, inclusiv cronometre, cu carcase 

din metale preţioase. 
91.3 Mini mecanisme din metale preţioase., cu excepţia ceasurilor de la codurile 91.01, 
91.02 sau 91.04. 
91.4 Ceasuri de bord şi alte ceasuri similare din metale preţioase pentru automobile, 

aeronave, nave spaţiale, ambarcaţiuni şi alte vehicule. 
91.11 9111.10 Carcase din metale preţioase pentru ceasurile de la codurile 91.01 sau 91.02. 

9111.90 Parti de carcase din metale preţioase pentru ceasurile menţionate la codurile 91.01 
sau 91.02. 
91.12 9112.10 Carcase din metale preţioase pentru alte articole de ceasornicărie. 

 9112.90 Parti de carcase din metale preţioase pentru alte articole de ceasornicărie 
91.13 9113.10 Brăţări din metale preţioase pentru ceasuri; partile acestora.. 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct.2 

 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
92.08 Cutii muzicale, orga pentru parcurile de distracţii, flaşnete, pasări cântătoare 

mecanice, alte instrumente de muzica neincluse în capitolul 92; imitatoare de 
sunete de orice fel, fluiere, siflee, conuri pentru suflat şi alte instrumente 
asemănătoare; toate din metale preţioase. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 2 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.1 9301.00 Arme de lupta de la rubrica corespondenta: puşti semi-automate (inclusiv 

carabine), cu excepţia puştilor de tir; pistoale-mitraliera şi mitraliere de toate genurile, tunuri 
automate, tunuri sau aruncătoare de grenade anti-tanc; echipamente de lansare (rampe, ţevi, 



93.01 9301.00 Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20 
93.02 9302.00 Vezi partea a II-a, pct. 19, 20 şi 22 
93.03   
93.04 9304.00 Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20 
93.05  Vezi partea a II-a, pct.19, 20 şi 22 
93.06   
93.07 9307.00 Vezi partea a II-a, pct.19 şi 20 

 

alte dispozitive asemănătoare, electrice sau mecanice) pentru rachete şi proiectile teleghidate 
sau nu şi pentru alte echipamente de lupta aeriene; lansatoare de rachete, obuziere, mortiere, 
tunuri de orice tip, lansatoare de grenade, mine, proiectile fumigene, torpile; dispozitive de 
instalare sau de lansare de mine; aparate de dezactivare a bombelor; alte arme de lupta. 

93.2 9302.00 Revolvere şi pistoale, fara cele de la rubricile 93.03 sau 93.04 
93.3 Arme de foc de la rubrica corespondenta 
93.4 9304.00 Alte arme (cu arc, aer sau pistoale cu gaz, bastoane de politie) cu excepţia celor de 
la codul 93.07. 
93.5 Parti şi accesorii ale obiectelor de la codurile 93.01 la 93.04: butoiaşe, chiulase, 

suporturi pentru carabine şi puşti semi-automate (cu excepţia puştilor de tir), puşti 
automate, puşti mitraliere, mitraliere, tunuri automate; tunuri şi lansatoare de 
grenade anti-tanc; butoiaşe, chiulase, suporturi pentru obuziere, mortiere; tunuri de 
orice tip; încărcătoare, chiulase, suporturi, trepiede pentru lansatoare de grenade, 
mine, proiectile fumigene, aruncătoare de flăcări, puşti lansatoare de grenade; 
chiulase pentru tuburi lans-torpile; alte parti de arme . 

93.6 Bombe, grenade, torpile, mine, rachete, cartuşe cu gloanţe solide conice sau semi- 
conice de calibru .308 (7.62x 51 mm) şi .223 alte cartuşe pentru puşti, conţinând 
proiectile solide, cu excepţia puştilor de tir; muniţie cu efect iluminant, de marcare 
sau fumigen, incendiar sau de diafragma; grenade pentru carabine simple sau 
semi-automate (cu excepţia puştilor simple sau de tir), tunuri automate, puşti- 
mitraliere şi mitraliere, cu excepţia cartuşelor explozive; muniţie pentru tunuri 
automate, puşti, tunuri şi lansatoare de grenade anti-tanc; muniţii, în special 
grenade sau proiectile pentru obuziere, mortiere şi tunuri de orice tip; cartuşe (cu 
excepţia celor explozive), proiectile şi capse de percuţie pentru muniţia destinata 
obuzierelor, mortierelor şi tunurilor de orice tip; muniţie, în special grenade, mine 
şi proiectile cu gaz pentru lansator de grenade, mine sau proiectile fumigene; 
grenade de mana, mine, bombe şi torpile; capse de percuţie, focoase şi dispozitive 
de ghidare pentru mine, bombe şi torpile; explozibili non-militari, dispozitive 
explosive, bombe, încărcături detonante, dispozitive exlozive declanşate de la 
distanta, dispozitive destinate dezactivării minelor, rachete (teleghidate sau nu), 
alte tipuri de proiectile ce pot fi lansate; focoase, dispozitive de ghidare, capse de 
percuţie pentru proiectile şi rachete; alte articole asemănătoare 

93.7 9307.00 Săbii, baionete şi lăncii; alte arme asemănătoare şi partile lor; teci de săbii. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
94.4 9404.29 Saltele de la subrubrica corespondenta, umplute cu alte materiale decât puf sau 

fulgi sau arcuri în spirala cu căptuşeală. 
9404.30 Saci de dormit umpluţi cu material altul decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale 
sintetice celulozice. 



9404.90 Articole asemănătoare de la subrubrica corespondenta, umplute cu material altul 
decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale sintetice celulozice. 

94.5 9405.40 Proiector 
 

* Obiecte admise condiţionat 
94.04 9404.29 Vezi a treia parte, pct.1 

 9404.30  
 9404.90  
94.05 9405.40 Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise  

95.03 9503.10-9503.90  Jucării, jucării de dimensiuni reduse, 
machete cu comanda radio pentru joc sau divertisment. 

95.08 9508.00 Circuri, menajerii şi teatre ambulante cu animale vii indicate la capitolele 1 şi 3. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 

95.03 9503.00 Vezi partea a II-a, pct. 23 
95.08 9508.10 Vezi partea a II-a, pct. 14 

 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.07  Închizătoare şi partile acestora din metale preţioase 
96.08 9608.10 Stilouri cu bila din metale preţioase 

 9608.20 Stilouri din metale preţioase 
 9608.39 Tocuri şi articole asemănătoare  din metale preţioase 
 9608.40 Pixuri reîncărcabile din metale preţioase. 
 9608.50 Seturi de articole de la subrubricile de mai sus 
 9608.91 Peniţe şi vârfuri de peniţe din metale preţioase 
 9608.99 Articole din metale preţioase de la subrubrica corespondenta. 
96.11  Timbre, sigilii, timbre numerotate şi articole asemănătoare (inclusiv dispozitive de 

  imprimat sau stanţat etichete) din metale preţioase 
96.13  Brichete şi alte aprinzătoare (cu excepţia celor de la rubrica 36.03), inclusiv 

  aprinzătoare mecanice sau electrice şi partile acestora, altele decât cremene şi 
  fitile, din metale preţioase. 
96.14 9614.20 Pipe din metale preţioase 

 9614.90 Tabachere şi parti ale acestora din metale preţioase. 
96.16 9616.10 Pulverizatoare de parfum şi alte dispozitive şi capace din metale preţioase. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 2 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.05 Obiecte de colecţie şi colecţii zoologice, botanice, mineralogice sau anatomice; 

obiecte de colecţie sau de valoare istorica, arheologica, paleontologica, etnologica 
sau numismatica, din metale preţioase 



 

 9705.00 Articole de la acest capitol derivate din copitate şi pasări. 
97.06  

9706.00 
Obiecte din metale preţioase de antichitate care au mai mult de 100 de ani 
Arme de foc ce datează din anul 1871 sau mai vechi; alte arme de foc considerate 

obiecte vechi 
 

* Obiecte admise condiţionat 
97.05 9705.00 Vezi a două parte, pct.14, 19, 20 şi 22 şi a treia parte pct. 2 
97.06 9706.00 Vezi a două parte, pct. 19, 20 şi 22 şi a treia parte, pct. 2 



Partea a două: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
 
1. Animale vii şi alimente de origine animală 
Expedierea animalelor vii prin posta este interzisa. Singura excepţie de la aceasta regula o 
reprezintă trimiterile poştale care conţin animalele menţionate la capitolul 26.6.1 din Convenţia 
Poştala Universala. 

 
1.1 Trimiterile postale provenind din tari din afara Uniunii Europene sunt supuse la 
initarrea in Austria unuei inspectii ceterinare sau fitosanitare efectuata de catre agentii 
insarcinati cu controlul la frontiere. In cazul in care un obiect din continutul acestor 
trimiteri acestea nu este admis, trimiterile vor fi returnate integral operatorilor postali 
desemnati de origine. 
1.2 Pentru a evita situatiile de acest gen, este recomandat ca trimiterile cu destinatia 
Austria sa nu contina niciun obiect, specimen sau animal suspus controlului veterinar sau 
fitosanitar la intrarea in Austria. 

 
 
 
2. Produse alimentare - documente necesare: 
- certificat de origine (eliberat de un institut naţional recunoscut); 
- certificat  de  origine  (emis  de  Ministerul  Federal  al  Sănatăţii  Publice  şi  Protecţia 

Consumatorului). 
 
3. Vin – documente necesare în cazul produselor pentru consum uman: 
- documentul V I 1 (emis de un laborator sau serviciu recunoscut); 
- raport de analiza (emis de un laborator sau serviciu recunoscut) pentru produsele destinate 

consumului uman; 
 
4. Stupefiante 
Este necesară licenţă de import eliberată de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia 
Consumatorului. 

 
5. Materii brute utilizate în producerea drogurilor - documente necesare: 
- autorizaţie eliberată de un serviciu de control competent al Ministerului Federal al Sănătăţii 
Publice şi Protecţiei Consumatorului. 

 
6. Produse  farmaceutice  -  produse  farmaceutice,  placenta,  antiser  şi  compuşi  ai 
sângelui; - documente necesare: 
- licenţă de import pentru produsele farmaceutice, emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii 

Publice şi Protecţia Consumatorului 
- document care să autorizeze importul de placenta, antiser şi compuşi ai sângelui, emis de 

Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia Consumatorului. 
 
7. Vaccinuri  pentru  uz  veterinar  şi  agenţi  patogeni  care  pot  dezvolta  diverse 
maladii (zoonoze) 
- documente  necesare:  licenţă  de  import  emisă  de  Ministerul  Federal  al  Sănătăţii 
Publice şi Protecţia Consumatorului. 

 
8. Produse terapeutice naturale 
- documente necesare: licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice 



şi Protecţia Consumatorului. 
 
9. Protecţia plantelor - documente necesare: 
- certificat fitosanitar (eliberat de un serviciu competent autorizat din ţara de expediere); 
Trebuie realizat şi un control de către autorizaţiile fitosanitare şi inspecţie de către serviciile 
fitosanitare (daca este cazul). 
Nota: trebuie respectate şi aplicate restricţiile în vigoare cu privire la import. 

 
10. Semi 
nţe 
Pentru importul produselor din aceasta categorie este necesară o declaraţie de import autorizata 
de către Institutul de Seminţe al Biroului Federal de Agricultura şi Centrului de Cercetări. 



11. Materiale pentru impadurire 
 
Este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Agriculturii şi Pădurilor. 
Nota: Importul este monitorizat de Departamentul de control din Ministerul federal de 
Agricultura şi Păduri 

 
12. Protecţia pădurilor - aceasta restricţie impune doar expedierea unei declaraţii 
vamale autorităţilor importante locale. 

 
13. Controlul de Calitate - importurile sunt controlate de un serviciu de control ce face 
parte din Ministerul Federal al Agriculturii şi Pădurilor. 

 
14. Legislaţia  cu  privire  la  diverse  maladii  (zoonoze)  -  sunt 
necesare: 
- control efectuat de către un veterinar oficial al serviciului de frontiera 
- un document emis ( conf . Anexa B ) de veterinarul care a realizat controlul 

 
15. Protecţia 
speciilor 
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 1 din Convenţia de la 
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie, fie în anexa C, 
partea 1 (C1) sau partea a două (C2), a Decretului nr. VO 3626/82, face obiectul prezentării 
unei autorizaţii transmisa unui stat membru al Uniunii Europene şi unui permis de export sau 
unei declaraţii de re-export din ţara de origine. 
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 2 din Convenţia de la 
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul 
prezentării unui permis de export sau declaraţii de re-export din ţara de origine  şi  unei 
declaraţii de import emisă de serviciul vamal în cauza. 
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 3 din Convenţia de la 
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul 
prezentării unui certificat de origine şi declaraţii de re-export, în cazul re-exportului. 
Nota: având în vedere volumul considerabil al catalogului de bunuri, acesta nu conţine toate 
codurile de identificare asociate bunurilor. 

 
16. Îngrasaminte - nu sunt necesare documente speciale pentru importul îngrăşămintelor 
(se realizează control de către serviciile vamale). 

 
17. Produse  fitosanitare  -  este  necesar  un  certificat  eliberat  de  Serviciul  Federal 
Fitosanitar. 

17.1 Fac obiectul inspectiei fitosanitare (vezi circulara BI UPU 32/2015) 
 
18. Produse pentru alimentaţia animalelor- nu sunt necesare documente speciale 
pentru importul alimentelor pentru animale (se realizează control de către serviciile vamale). 

 
19. Arme – documente necesare: permis port-arma, document care să certifice faptul ca 
armele sunt deţinute în mod legal de către persoanele care nu sunt rezidente pe teritoriul  
Austriei: certificat eliberat în conformitate cu pct. 27 al legii deţinerii armelor. În anumite cazuri, 
se pot oferi dispense cu privire la prezentarea documentelor menţionate mai sus. 
Nota: interdicţia privind importul se aplica şi armamentului şi muniţiei interzise. 

 
20. Echipamente de război - este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal 



de 
Interne, Direcţia Generala a Securităţii Publice. 

 
21. Muniţie şi explozivi - este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal 
de 
Interne, Direcţia Generala a Securităţii Publice. 

 
22. Dispoziţii pentru testări şi probe militare - importul trebuie să fie declarat la un 
centru important de testări, prin intermediul serviciului vamal. 



23. Legea telecomunicaţiilor - este necesară licenţă de import emisă de serviciul competent al 
Ministerului Federal al ştiinţelor şi comunicaţiilor 

 
24. Bunuri supuse monopolului – este necesară licenţă de import emisă de serviciul 
competent din Ministerul Federal de Finanţe 

 
25. Deşeuri şi ulei folosit - este necesar permis de import emis de Ministerul Federal al 
Mediului, Tineretului şi Familiei; de asemenea, în cazul produselor periculoase (menţionate ca 
atare în permisul de import) sau a uleiurilor uzate, trebuie făcuta menţiunea "transport de 
deşeuri". 

 
Nota: din cauza faptului ca atât deşeurile cat şi uleiurile folosite nu sunt insuficient definite iar 
catalogul de produse este voluminos, acesta nu include restricţii. 

 
26. Pornografie - se vor respecta restricţiile universale aplicate la import sau în tranzit, pentru 
comercializarea articolelor în cauza. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

1. Dispoziţii cu privire la mărci - serviciile vamale vor verifica marca produselor 
 
2. Dispoziţii legale cu privire la marcaje - bunurile vor fi transmise Serviciului Naţional 
competent sub controlul autorităţii vamale. 

 
3. Securitatea produselor - serviciul vamal va verifica daca au fost respectate regulile în 
vigoare. 
Nota: având în vedere volumul mare al catalogului de produse în cauza, acesta nu conţine toate 
grupele de produse 

 
4. Drepturi de autor - este necesară prezentarea unei declaraţii şi/sau copie suplimentara a 
declaraţiei vamale identificabila ca atare. 

 
 
Informaţii suplimentare - Articolele admise condiţionat la import în Austria 

 
 
Substanţele biologice perisabile infecţioase pot fi admise la import atunci când cantitatea 
acestora nu depăşeşte limitele maxime în vigoare din Austria: 
- 100 ml pentru pachet interior 
- 500 ml pentru total pachet 

 
Trebuie de asemenea respectate următoarele dispoziţii: 
- Acordul European cu privire la Transportul Internaţional al Bunurilor Periculoase (ADR) 
- Reglementările Bunurilor Periculoase ale Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian 

(IATA-DGR) 
- articolul 24 al Convenţiei Poştale Universale şi RE 2401.1 din regulamentele detaliate ale 

acesteia 
- Expedierea către Austria a substanţelor  biologice perisabile non-infectioase este limitat 

conform restricţiilor din art.  16.2  al  Convenţiei  Poştale  Universale  şi  RL  129.1 
din regulamentele detaliate ale acesteia. 

 
Dispoziţii speciale cu privire la importul în Austria - nu sunt admise la import trimiterile 
poştale recomandate care conţin obiectele de valoare menţionate în art. 15.6 al Convenţiei 
Poştale Universale. 

 
 
Actualizare Circulara 219/11.10.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualizare Circulara UPU 59/07.05.2018 
 

Este strict interzis de a trimite orice fel de trimitere poştală spre Austria care să conţină 
marihuana, frunze de cânepă, seminţe de cânepă sau produse care să conţină cannabidiol (CBD) sau 
tetrahydrocannabinol (THC), în concordanţă cu art. 19 din Convenţia UPU. 

Interdicţia se aplică deasemenea trimiterilor poştale trimise în tranzit deschis via Austria. 
Trimiterile poştale ce conţin articole prohibite vor fi returnate către Biroul de schimb de origine, sau, 
atunci când acest lucru nu este posibil, vor fi înmânate autorităţilor competente austriece pentru a fi 
distruse.  
 
 
 



Australia 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Vezi partea a II-a, 2.1., note generale 

 
* Obiecte interzise 

01.06 0106.19   Câini din rasele următoare: Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese 
tosa, American pit bull terrier sau pit bull terrier. 

 
*Obiecte admise condiţionat 

01.06 0106.90  Albine, lipitori, viermi de mătase (vezi partea a II-a, 2.1) 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-02.10 Vezi partea a II-a, 2.1, note generale 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01- 03.07 Vezi partea a II-a, 2.1, note generale 

Peşti (toate formele de viata din fauna marina, cu excepţia balenelor), 
proaspeţi, afumaţi, ambalaţi în recipienţi ermetici sau congelaţi (vezi 
partea a II-a, capitolul 3). 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-04.10 Vezi partea a II-a, 2.1, note generale. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-05.11 Vezi partea a II-a, 2.1., note generale 
05.02 Perii confecţionate din/sau conţinând păr de animale.(vezi partea a II-a 

capitolul 5) 
05.06-05.11 Oase şi alte ţesuturi umane (vezi partea a II-a, 2.1., capitolul 5). 
05.11 0511.99 
05.11 

Germeni (infecţioşi), microbi şi agenţi patogeni, şi orice viruşi, culturi, 
substanţe sau obiecte susceptibile de a conţine elemente infecţioase, 
germeni, microbi sau agenţi patogeni. Substanţe biologice, 
bacteriologice şi patologice şi substanţe biologice perisabile, infecţioase 
sau nu. Specii diverse de reptile veninoase (vezi partea a II-a, cap. 5) 

 
 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 



SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Copaci verzi şi alte plante; bulbi, rădăcini şi altele asemănătoare; flori 
tăiate şi frunziş decorativ 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
06.01-06.04 Pământ,  chiar  şi  în cantităţi  mici,  care  înconjoară  vegetalele  sau 

materialele vegetale. Organisme care pot cauza boli la plante. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.2. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-07.04 Organisme care pot cauza imbolnavirea plantelor. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.2. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-08.14 Vezi partea a II-a, note generale , secţiunea 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01 Cafea (vezi partea a II-a, capitolul 9) 
09.01-09.10 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.2. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-10.08 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-11.09 Vezi partea a II-a, note generale , secţiunea 2.2. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.13 1213.00  Paie şi alte materiale din plante nu pot fi folosite ca ambalaj. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

12.01-12.14 Vezi partea a II-a, note generale , secţiunea 2.2. 
12.07 1207.99 Seminţe din  speciile:  Strychnos nux-vomica,  Abrus  precatorius sau 

Ricinus communis, sau orice obiect compus integral sau în parte din 
acestea, sau conţinând seminţe ale speciilor indicate mai sus (vezi 
partea a II-a, capitolul 12) 



Capitolul 13: Răşinoase; clei, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-13.02 Vezi partea a II-a, secţiunea 2.2, note generale. 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite 

şi necuprinse în alta parte 
 

*Obiecte interzise 
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, 
vegetale şi de origine animală destinate pentru Australia, inclusiv 
utilizarea acestor produse (precum paie  şi alte materiale vegetale) în 
scopul ambalarii produselor expediate (vezi circulara BI UPU 
111/30.06.2014) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-14.04 Vezi partea a II-a, generalităţi, secţiunea 2.2. 

 

 
 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI 
VEGETALĂ SAU PRODUSE ALE DISOCIERII 
LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE 
ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-15.22 Vezi partea a II-a, note generale , 2.3, capitolul 15 

*Obiecte interzise 
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, 
vegetale şi de origine animală destinate pentru Australia, inclusiv 
utilizarea acestor produse (precum paie  şi alte materiale vegetale) în 
scopul ambalarii produselor expediate (vezi circulara BI UPU 
111/30.06.2014) 

 
SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

*Obiecte interzise 
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, vegetale 
şi de origine animală destinate pentru Australia, inclusiv utilizarea acestor 
produse (precum paie şi alte materiale vegetale) în scopul ambalarii produselor 
expediate (vezi circulara BI UPU 111/30.06.2014) 

Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 
acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01- 16.05 Vezi a partea a II-a, note generale, secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-17.04 Vezi partea a II-a, note generale, 2.4. 

 
17.04 1704.90  Produse de cofetărie care conţin mai mult de 1,15% din volum alcool 

(vezi partea a II-a, 2.4., capitolul 17) 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-18.06 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 

patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-19.05 Vezi partea a II-a, generalităţi, secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parti de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-20.09 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-21.06 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-22.09 Vezi partea a II-a, note generale, secţiunea 2.4. 
22.03-22.08 Pentru băuturi alcoolice şi spirtoase, vezi partea a II-a, capitolul 22 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-23.09 Vezi partea a II-a, note generale , secţiunea 2.4. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a II-a, note generale , secţiunea 2.4. 

Pentru ţigări şi produse din tutun, vezi partea a II-a, capitolul 24. 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. 
25.01-25.30 Articole admise fara condiţii. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-26.21 Vezi partea a II-a, 2.5, capitolul 26 



Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
27.01-27.15 Importul prin posta a oricăror substanţe de acest tip este interzis. 

 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive 
sau ai izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
28.44 2844.10-  

 2844.50 Materiale radioactive: orice obiect sau substanţă având o activitate 
  specifica mai mare de 70 kBq/kg (0.002 microcurie per gram). 

 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.31 Produse chimice  organice  pe baza  de  clor  (vezi  partea  a  II-a,  2.6., 

capitolul 29) 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-30.06 Medicamente,  droguri  şi  substanţe  terapeutice  (vezi  partea a II-a, 

2.6., capitolul 30). 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-31.05 Vezi partea a II-a, 2.6, capitolul 31 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, coloranţi, pigmenţi  

şi alte materii colorante, vopsele şi lacuri, chit şi alte masticuri; cerneluri. 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte interzise 
32.08-.32.10 Vopsele, lacuri sau diluanţi inflamabili sau corozivi 

 
32.01-32.07 * Obiecte admise condiţionat 
32.01-32.15 Substanţele derivate din materiale organice (vezi partea a II-a, 2.6, capitolul 

32). 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie, cosmetice sau de 
toaleta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-33.07 Produse cosmetice conţinând mai mult de 250 mg/kg. de plumb sau 

compuşi din plumb, (vezi partea a II-a, 2.6, capitolul 33) 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suparafată-activi organici, detergenţi, preparate 



lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de întretinere şi 
curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara 
dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte intezise 
34.02 3402.20  Detergenţi lichizi corozivi, ambalaţi pentru vânzare. 

 
3402.90 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 

Poziţie Cod S.H. 
35.01-35.07 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-36.06 Explozibili, inclusiv focuri de artificii, capsule detonatoare, focoase, 

amorse pentru arme de foc sau pistoale (pentru start). 
Lichide inflamabile (inclusiv benzina, alcool, solvenţi şi compuşi ai 
detergenţilor inflamabili, vopsele inflamabile, produse care servesc la 
diluarea lacurilor inflamabile, lichide piroforice). 
Solide inflamabile, incluzând şi substanţe susceptibile de a se aprinde 
spontan şi substanţe care în contact cu apa emit gaze inflamabile. 
Diverse gaze, inclusiv aerosoli, butan şi gaze comprimate. 
Materiale oxidante. 
Chibrituri, chibrituri de ceara care conţin fosfor alb sau fosfor galben. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.01-37.07 Vezi partea a II-a, 2.6, capitolul 37 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-38.23 Materiale corozive, detergenţi lichizi corozivi, substanţe corozive pentru 

îndepărtat rugina, substanţe pentru îndepărtat lacuri, vopsele corozive, 
lichid de baterie, acid nitric, compuşi din mercur şi mercur conţinut în 
obiecte manufacturate. 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.24 Policlorobifenili, terfenili (vezi partea a II-a, 2.6, capitolul 38) 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01-39.26 Articole admise fara condiţii. 



Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.16 4016.92  Radiere (vezi partea a II-a, 2.7., capitolul 40) 

 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 
(ALTELE DECAT CELE DIN MATASE NATURALA) 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-41.11 Piei brute netratate şi neprelucrate (vezi partea a II-a, note generale, 2.8) 

Capitolul 42: Articole din piele; de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale (altele decât cele din 
mătase naturala) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
42.01                    Zgarzi pentru câini prevazute cu aparate care produc şocuri electrice 

sau cu protuberante ce pot cauza leziuni pielii animalului.(vezi partea a 
II-a, 2.8., capitolul 42) 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
42.01-42.06 Articole neprelucrate sau netratate. (vezi partea a II-a, note generale, 

2.8.) 
42.01 4201.00  Articole care  au  fost  folosite  pe  animale.  .(vezi  partea  a  II-a,  2.8., 

capitolul 42) 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blanuri artificiale; articole din blana; 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-43.04 Articole neprelucrate sau netratate (vezi partea a II-a, note generale, 

2.8.) 
 
SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; CARBUNE DE LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, PRODUSE DIN  PAIE, 
DIN IARBA ESPARTO SAU ALTE MATERIALE DE 
IMPLETIT; COSURI ŞI IMPLETITURI 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-44.21 Vezi partea a II-a, note generale, 2.9. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-45.04 Vezi partea a II-a, note generale, 2.9. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale, iarba esparto sau alte materiale de 

captusit; cosuri si impletituri 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01-46.02 Vezi partea a II-a, note generale, 2.9. 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. 
47.01-47.07 Articole admise fara condiţii. 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte intezise 
48.19 4819.10 

4819.20 
4819.60  Carton folosit la ambalarea fructelor, oualor sau carnii de toate 

sortimentele, nou sau uzat. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
49.01-49.11 Material publicitar cu privire la articole interzise. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produsele de acest tip sunt supuse respectării legii copyright-ului. 
Material publicitar utilizat în scopuri terapeutice şi care conţine afirmaţii 
false, amăgitoare sau extravagante.(vezi partea a II-a, 2.10., capitolul 49) 

 

 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-50.07 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  partea  a  II-a,  note 

generale, 2.11.) 
 

Capitolul 51: Lâna, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-51.13 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  partea  a  II-a,  note 

generale secţiunea 2.11) 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-50.12 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  partea  a  II-a,  note 

generale, 2.11) 



 



Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-53.11 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  partea  a  II-a,  note 

generale secţiunea 2.11) 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01-54.08 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  partea  a  II-a,  note 

generale secţiunea 2.11) 
 

Capitolul 55: Fibre electroizolante manuale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-55.16 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  a  doua  parte,  note 

generale, 2.11) 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, cabluri 
şi articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01-56.09 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  a  doua  parte,  note 

generale , 2.11. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte produse asemănătoare din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-.57.05 Covoare second-hand, (vezi partea a II-a, capitolul 57) 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; 

pasmanterie; broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-58.11 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  a  doua  parte,  note 

generale ,2.11.) 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, învelite sau laminate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
59.01-59.11 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  a  doua  parte,  note 

generale, 2.11) 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-60.02 Obiecte neprelucrate  sau  nemanufacturate  (vezi  a  doua  parte,  note 

generale , 2.11) 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. 
61.06-61.17 



Articole admise fara condiţii. 
 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-62.17 Îmbrăcăminte  din  fibre  textile  ţesute  care  conţin:  fosfat  de  2,3 

dibromopropil (vezi partea a II-a, capitolul 62) 
62.07-09  62.07.21 

6208.21 
6209.20 
6209.90 

 
 

Pijamale pentru copii care conţin fibre inflamabile (vezi partea a II-a, 
capitolul 62) 

 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata şi alte 
articole textile uzate; petice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.05 6305.10-  

 6305.90  
  Baloţi din lână (vezi partea a II-a, 2.11, capitolul 63) 
63.09 6309.00 Îmbrăcăminte second-hand (vezi partea a II-a, 2.11., capitolul 63) 

 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-64.06 Saboţi din lemn sau încălţăminte folosita de orice tip (vezi partea a II-a, 

2.12, capitolul 64) 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.01-65.07 Obiecte uzate pentru acoperit capul (vezi partea a II-a, 2.12, capitolul 

65) 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-66.02 Obiecte ascuţite (vezi partea a II-a, 2.12, capitolul 66) 
66.02-66.03 Obiecte care au fost în contact cu animalele (vezi partea a II-a, 2.12, 

capitolul 66) 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-67.04 Obiecte brute, neprelucrate sau nemanufacturate (vezi partea a II-a, 

2.12, capitolul 67) 



SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 

Poziţie Cod S.H. 
68.01-68.15 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. 
69.09-69.12 Anumite tipuri de obiecte din ceramica smălţuită (vezi partea a II-a, 

2.13, capitolul 69) 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 

Poziţie Cod S.H. 
70.01-70.20 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; 
Bijuterii de fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.18 7118.10- 

7118.90 Monede f a l s i f i c a t e  şi  anumite  obiecte acoperite  cu  plumb 
(vezi partea a II-a, 2.14, capitolul 71) 

 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. 
72.01-72.29 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. 
73.01-73.26 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 



Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. 
74.01-74.19 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. 
75.01-75.08 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. 
76.01-76.16 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-78.06 Compuşi organici ce conţin plumb (vezi partea a II-a, 2.15, capitolul 78) 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 

Poziţie Cod S.H. 
79.01-79.07 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. 
80.10-80.07 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. 
81.01-81.13 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.10 8210.00  Recipienţi metalici pentru băuturi (vezi partea a II-a, 2.15, capitolul 82) 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.03 8303.00  Puşculiţe acoperite cu un material care conţine mai mult de 250mg/kg 



plumb sau compuşi ai acestuia (vezi partea a II-a, 2.15, capitolul 82) 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI 
SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII 
ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactor nuclear, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01 8401.10- Substanţe radioactive 

8401.40 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor 
aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.17-85.27 

Echipament radiotelefonic, radiouri CB, telefoane fara fir şi  telefoane 
celulare (vezi partea a II-a, 2.16, capitolul 85) 

85.44 Conductori electrici izolaţi flexibili sau sub forma de cablu (vezi partea 
a II-a, capitolul 85) 

 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 

Poziţie Cod S.H. 
86.01-86.09 

 

 
 
Articole admise fara condiţii. 

 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.08 8708.99  Parbrize, ferestre, geam despărţitor de interior (vezi partea a II-a, 2..17, 

capitolul 87) 
Căşti de protecţie pentru conductori de vehicule cu motor (vezi partea a 
II-a, 2..17, capitolul 87) 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H. 
88.01-88.05  Articole admise fara condiţii. 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

Poziţie Cod S.H. 



89.01-89.08 Articole admise fara condiţii. 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE 
CONTROL SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE    ŞI 

APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI  ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente  şi  aparate optice,  fotografice sau cinematografice, de 

măsură, control sau precizie, instrumente 
şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, 

parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
90.25 9025.11  Termometre cu mercur 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.31 9031.80  Instrumente  de  măsurare  a  gravitaţiei,  în  concordanta  cu  scala  lui 

Beaum (vezi partea a II-a, 2.18, capitolul 90) 
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. 
91.01-91.14 Articole admise fara condiţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Poziţie Cod S.H. 
92.01-92.09 Articole admise fara condiţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
93.01-93.07 Arme de foc, muniţii şi partile lor cu excepţia obiectelor 

specificate. (vezi partea a II-a, 2.19, capitolul 93) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Dispozitive sau echipamente adaptate pentru război sau acţiuni 
similare; pumnale, dispozitive manuale cu socuri electrice la 
contact, sau cu socuri acustice de înaltă frecventă, sau care 
descarcă gaz sau lichid; sarbacana; cuţite cu arc; boxuri; mănuşi 
sau produse similare cu protuberante menite să provoace leziuni, 
obiecte care ascund un cuţit sau o lama; praştii, catapulte; cuţite 
de metal în forma de stea (shuriken); veste ani-glonţ şi alte 
articole asemănătoare menite să reziste armelor cu foc; 
amortizoare pentru arme de foc, încărcătoare detaşabile pentru 
anumite arme de foc. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 



Capitolul 94: Mobilier, lenjerii de pat, saltele, suporturi de saltele, perne şi alte accesorii 
similare de mobilier, aparate de iluminat nespecificate şi neincluse pana 
acum; semne luminoase, reclame publicitare luminoase şi  articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.04 Lenjerii de pat second-hand, plăpumi şi alte articole care conţin fulgi 

(vezi partea a II-a, 2.20 , capitolul 94) 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-95.08 Jucării şi jocuri căptuşite cu anumite metale (vezi partea a II-a, 2.20, 

capitolul 95) 
 

Capitolul 96: Diferite opera 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte intersize 
96.01-96.18 Mărfuri care au inscripţionat  cuvântul "Anzac" şi cele a căror descriere 

include cuvântul "Anzac" 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.09 9609.90 impregnate cu substanţe non-volatile din metale ce depăşeşte limitele 

specificate (vezi partea a II-a, 2.20, capitolul 96) 
 

96.01-96.18 
Creioa 
ne  sau 
pensul 

9609.10- e 

Mărfuri pe care se găseşte o reprezentare sau imitare a emblemei 
drapelului, armatei, sigiliului Commonwealth din Australia, sau a 
Armatei Regale. 

Articole care au ataşate seminţe de plante al căror import este supus 
restricţiilor (vezi partea a II-a, 2.20, capitolul 96) 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-97.06 Obiecte exportate  ilegal  dintr-o  alta  ţara.  (vezi  partea  a  II-a,  2.21, 

capitolul 97) 
Obiecte din patrimoniul cultural naţional al tarii Papua Noua Guinee 
(vezi partea a II-a, 2.21, capitolul 97) 



Partea a II-a: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
Interdicţiile, restricţiile şi condiţiile generale de import a mărfurilor  în  Australia  sunt 
supuse unei schimbări rapide. Pentru a cunoaşte reglementările în vigoare expeditorii sunt 
sfătuţi să contacteze reprezentanţii misiunii diplomatice a Australiei din ţara lor de origine 
sau autorităţile menţionate la secţiunea 4, partea a III-a. 

 
Datorita faptului ca Australia este un continent insular, relativ izolat de restul lumii, este 
ferita de diverse boli. În scopul protejării acestui mediu unic, exista reguli de carantina 
stricte. 

 
1. Animale şi produse de origine animală 

 

Nota generala:  
*Obiecte interzise 

Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse 
alimentare, vegetale şi de origine animală destinate  pentru 
Australia, inclusiv utilizarea acestor produse (precum paie şi alte 
materiale vegetale) în scopul ambalarii produselor expediate (vezi 
circulara BI UPU 111/30.06.2014) 

 

Este permis  importul de anumite animale si produse de origine animala in baza unei 
aprobari prealabile din partea Serviciului de Carantina si Inspectie din Australia (AQIS): 
vezi partea a III-a, punctul 3.4.2. 

 
Importul de animale, pasari sau insecte, branza, oua sau lapte (sau produse care contin 
aceste ingrediente), carne, pruduse din carne si pasare (ambalata sau nu), sperma, vaccinuri 
sau culturi, miere, tobe din piele neprelucrata, trofee sau alta parti animale, poate fii 
efectuat doar in baza unei aprobari prealabile obtinute din partea AQIS. 

 
Importul anumitor animale, a l e u n o r parti ale acestora şi a produselor de  origine 
animală este permis numai daca se respecta legislaţia în  materie  de  carantina  şi  în 
baza prezentării unor declaraţii, certificate şi alte documente specifice. La sosirea în 
Australia, animalele şi produsele de origine animală vor fi supuse regimului carantinei, 
daca este cazul. 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Importul albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase este supus regulilor carantinei şi 
condiţiilor de ambalaj (paragraful 3.4.2. şi 3.4.6. din partea a III-a). 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Importul de peşte proaspăt (toate formele de fauna marina în afara balenelor), afumat, sau 
conservat în vid sau congelaţi, este interzis, cu excepţia cazului în  care importatorul 
prezintă autorităţilor vamale o autorizaţie scrisa, emisă de autorităţile competente 
(paragraful 3.4.2. din partea a III-a). 

 
Aceleaşi condiţii se aplica la importul peştilor, crustaceelor şi moluştelor sau altor produse 
care conţin  peşti, crustacee şi moluşte ce au un conţinut mediu de mercur (calculat ca 



metal) mai mare de 0,5 mg/kg (paragraful 3.4.1. şi 3.4.2. din partea a III-a). 

Capitolul 5: Alte produse de origine animal, nedenumite şi necuprinse în alte parti 

Următoarele produse pot fi importate în condiţiile specificate de AQIS: 

- oase şi ţesuturi umane, sub rezerva prezentării unei autorizaţii scrise eliberată de 
Directorul AQIS (paragraful 3.4.2 din partea a III-a) 

 
- germeni (infecţioşi), microbi şi agenţi patogeni şi orice viruşi, culturi, sau substanţe, 

articole care conţin sau sunt susceptibile de a conţine germeni, boli, microbi sau agenţi 
patogeni, sub rezerva acordului Serviciilor de Sanatate sau a Directorului AQIS (3.4.2 
şi 3.4.3 din partea a III-a) 

 

 
- substanţe bacteriologice şi patologice şi substanţe biologice perisabile, infecţioase sau 

nu, cu condiţia ca ele să fie ambalate şi transportate în condiţiile prescrise (3.4.2 şi 
3.4.6. din partea a III- 

a). 
- pămătufuri pentru bărbierit şi periute de dinţi confecţionate dinpăr de animale şi 

fabricate în Asia sau Asia de Sud-Est, cu excepţia tarilor Noua Zeelanda şi Japonia 
(3.4.2. din partea a III-a). 

 
- periile (altele decât cele menţionate mai sus) şi articolele de toaleta confecţionate din 

păr de animale fabricate în Asia sau Asia de Sud-Est, cu excepţia tarilor Noua Zeelanda 
şi Japonia, cu condiţia ca acestea să fie însotite de un certificat oficial emis de către un 
funcţionar al Ministerului Sanatatii din ţara unde mărfurile au fost fabricate, indicând 
modul în care perii utilizaţi în fabricaţia articolelor au fost curăţaţi şi dezinfectaţi în 
timpul sau înaintea procesului de fabricaţie şi cu condiţia ca metoda folosita să fie 
aprobata de Directorul AQIS şi considerata ca o metoda satisfăcătoare de curăţare şi 
dezinfectare (3.4.2 din partea a III-a). 

 
- reptile veninoase care nu au glandele veninoase extirpate, parti de reptile veninoase 

(care nu sunt menţionate pe Lista 1 sau 2 a Actului din 1982 cu privire la Protecţia 
Animalelor Sălbatice din Australia (vezi partea a III-a, pct. 3.4.2)). 

 
2. Vegetale şi produse vegetale 

 
Note generale: 

 
Importul materiilor vegetale vii, precum: seminţe, fructe, butaşi, plante, bulbi şi porumb 
necesita o aprobare prealabila din partea AQIS (intenţie de importare) Articolele 
confecţionate din materiale vegetale, inclusiv lemn şi bambus, sunt supuse carantinei şi 
inspecţiei AQIS. Daca articolele supuse inspecţiei sunt contaminate cu insecte, 
responsabilii AQIS pot decide tratarea, distrugerea sau retrimiterea la expeditor pe 
cheltuiala proprietarului (3.4.2 din partea a III-a). 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Cafeaua poate fi importata respectând condiţiile autorităţilor competente (partea a III- 
a, 3.4.2.). 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 



Importul seminţelor plantelor din speciile Strychnos nux-vomica, Arbus precatorius sau 
Ricinus communis, a articolelor care le conţin în totalitate sau parţial, sau a celor care 
conţin seminţe din aceste specii, este supus obţinerii unei autorizaţii scrise eliberată de 
autorităţile competente (partea a III-a, 3.4.2). 

 
3. Grăsimi  şi  uleiuri  animale  sau  vegetale;  produsele  lor  de  disociere,  grăsimi 
alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 

 
Capitolul 15 - Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale; produsele lor de disociere, grăsimi 
alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 

 

 
Aceste  produse  pot  fi  admise  sub  rezerva  unei  aprobări  prealabile  din partea  AQIS 
(partea a III-a, 
3.4.2.). 

 
4. Produse ale industriei alimentare: băuturi, alcool şi oţet; tutun şi înlocuitorii săi 

 
Note generale: 

 
Se pot procura informaţii privind importul acestor produse de la AQIS (partea a III-a, 
3.4.2). 

 
Capitolul 17 : Zahăr şi dulciuri 

 
Pentru importul produselor zaharoase ce conţin alcool mai mult de 1,15% din volumul lor 
este necesară o autorizaţie eliberată de instituţiile competente (3.4.3. din partea a III-a). 

 
Capitolul 22: Băuturi, bauturi alcoolice şi oţet 

 
Pentru a importa băuturi alcoolice sau spirtoase, trebuie să se solicite, în prealabil, avizul 
autorităţilor vamale (partea a III-a, 3.4.1). 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitorii săi 

 
Pentru a importa ţigări şi alte produse din tutun trebuie să se solicite avizul autorităţilor 
vamale (partea a III-a, 3.4.1). 

 
5. Produse minerale 

 
Capitolul 26: Minerale, zgura şi cenuşă 

 
Importul acestor articole sunt supuse emiterii unei autorizaţii de către autorităţile vamale 
(partea a III-a, 3.4.1). 

 
6. Produse ale industriei chimice şi industriei conexe 

 
Capitolul 29: Produse chimice 

 
Autorizaţia instituţiilor competente este necesară pentru importul clorurilor organice - 
aldrin (HHDN), hexaclorida de benzen (BHC) (HCH), lindan (g-BHC), (g-HCH), dieldrin 
(HEOD), clordan, DDT (pp'-DDT), hexaclorura de benzen (HCB), heptaclor, metoxiclor şi 
octaclor de metilen (partea a III-a, 3.4.2). 



Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 
Importul medicamentelor, drogurilor şi substanţelor terapeutice este condiţionat  (vezi 
partea a III-a, 3.4.3). Substanţele incluse in aceste categorii sunt: substante androgene si 
anabolizante sau hormoni de crestere, afrodiziace, aminofenazona (aminopirina); bitiniol, 5- 
bromo-4 clorsalicilanilida, biodil sodiu (bunamiodil), cincofen metil ester (metilo 2 fenil 
cinconina), fenticlor, alimente, bauturi sau medicamente administrate pe cale orală şi care 
conţin glicol (sau un derivat din glicol, altul decat propilen glicol) sau calamus ori ulei de 
calamus; (2-isopropil-4-pentenol) uree; ulei din viermi de lemn; laetrile; solutii catalogate ca 
remedii pentru mahmureala, dependenta alcoolica sau de droguri; talidomid; triparanol; xilitol; 
truse de prim ajutor de tratare a muscaturilor de sarpe care includ instructiuni ce recomanda 
tratarea acestor leziuni cu ajutorul unor incizii in zona afectata sau utilizarea de garouri 
arteriale. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Importul îngrăşămintelor este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii emisă de AQIS 
(partea a III-a 3.4.2). 

 
Capitolul 32 – Extracte tanante şi tincturi; tanini şi derivaţii  lor;  pigmenţi  şi  alte 
materii colorante; vopseluri şi lacuri; masticuri şi cerneluri 

 
Pentru importul substanţelor derivate din materiile organice este necesară autorizaţie de la 
AQIS (partea a III-a, punctul 3.4.2). 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase;  produse de parfumerie sau de toaleta şi 
produse cosmetice 

 
Este necesară o autorizaţie scrisa din partea autorităţilor competente pentru importul 
produselor cosmetice care conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau compuşi de plumb, 
cu excepţia produselor care conţin mai mult 250 mg/kg de acetat de plumb destinate 
tratamentului capilar (partea a III-a 3.4.1). 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Importul acestor produse este condiţionat de reglementările vamale referitoare la conţinutul 
acestor produse - Cinematograph Films Regulations (3.4.1, partea a III-a). 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Policlorofenili, trifenili, etc. sunt admişi pe baza unei autorizaţii de import (3.4.2, partea 
a III-a). 

 
7. Materii plastice şi lucrări din acestea, cauciuc şi lucrări din cauciuc 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi lucrări din cauciuc 

 
Radiere în forma de bebeluşi, ale căror dimensiuni sunt mai mici decât standardul 
specificat de Australia şi radiere care miros sau seamănă cu alimentele încălcând astfel 
standardele australiene (3.4.1 partea a III-a) 

 
 
8. Piei,  blanuri;  articole  de  selarie;  obiecte  de voiaj,  poşete  şi obiecte  similare  şi 



lucrări din intestine 
 
Note generale: 

 
Articolele din aceasta categorie, netratate sau neprelucrate trebuie să fie aprobate de AQIS 
(partea a III-a, .3.4.2). 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de selarie; obiecte de voiaj, poşete şi obiecte 
similare şi lucrări din intestine 

 
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele sunt supuse aprobării AQIS 
(partea a III-a., 3.4.2). 

 
9. Lemn, cărbune de lemn şi lucrări în lemn; pluta şi lucrări din pluta; împletituri în 
fibre vegetale 

 
Note generale: 

 
Obiectele din aceasta categorie trebuie să fie aprobate de AQIS (partea a III-a, 3.4.2). 

 
10. Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi resturi de hârtie 
sau carton; hârtie 

 
Capitolul 49: Produse de editura, de presa sau ale altor industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Importul materialelor publicitare care conţin afirmaţii înşelătoare, false sau exagerate cu 
privire la produsele ce pot fi folosite în scopuri terapeutice este condiţionat de obţinerea 
unei aprobări eliberată de autorităţile competente (partea a III-a, 3.4.3 ). 

 
11. Materiale textile şi lucrări din acestea 

 
Note generale: 

 
Articolele din aceasta categorie, netratate şi neprelucrate, trebuie admise de AQIS (partea 
a III-a, 3.4.2). 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte articole asemănătoare din materiale textile 

 
Covoarele second-hand  importate  şi  alte  obiecte  asemănătoare  trebuie  dezinfectate  în 
conformitate cu o metoda admisa (partea a III-a, 3.4.2). 

 
Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii, altele decât tricotajele 

 
Importul pijamalelor de copii, din ţesături inflamabile (partea a III-a, 3.4.3) şi hainele 
din ţesăturile din fibre textile manufacturate care conţin fosfat (2,3-dibromopropilina) şi 
fire făcute din alte materiale de  acest  tip,  este  supus  autorizaţiei  scrise  a 
autorităţilor competente (partea a III-a, 3.4.1). 

 
Capitolul 63: Alte articole textile; haine uzate şi resturi textile 

 
Baloţii de lână, inclusiv cei ce conţin o cantitate mare de polietilena; de iuta sau de fibre de 
nylon, sunt admişi sub rezerva unei autorizaţii scrise de autorităţile competente (partea a 



III-a, 3.4.2). 
 

O autorizaţie  scrisa  a  autorităţilor  competente  este  necesară  pentru  importul  hainelor 
second-hand (altele decât cele importate pentru uz personal - partea a III-a, 3.4.2). 

 
12. Pantofi, pălării, umbrele, bastoane, bice, cravaşe şi partile lor 

 
Capitolul 64: Pantofi, ghetre şi articolele similare; parti ale acestora 

 
Saboţi sau orice tip de pantof uzat trebuiesc să fie aprobaţi de AQIS (partea a III-a, 3.4.2). 

 
Capitolul 65: Pălării şi parti ale acestora 

 
Pălăriile uzate trebuie aprobate de AQIS (partea a III-a, 3.4.2). 

 
Capitolul 66: Umbrele, bastoane, bice, cravaşe şi partile lor 

 
Obiecte cu margini tăioase şi ascuţite trebuie ambalate conform regulilor stabilite de 
Administraţia Poştală (partea a III-a, 3.4.6). Importul obiectelor care au venit în contact 
cu animalele este supus aprobării AQIS (partea a III-a,.3.4.2). 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale şi lucrări din păr 

 
Importul articolelor neprelucrate sau netratate, este supus aprobării AQIS (3.4.2, partea a 
III-a) 

 
13. Lucrări din piatra, ipsos, ciment, mica sau materiale similare; produse ceramice, 
sticla şi lucrări din sticla 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Obiectele de  ceramica  emailata  sunt interzise  la import daca,  în  cazul  utilizării pentru 
depozitarea alimentelor transmit concentraţii de plumb sau cadmiu peste limitele admise 
(partea a III-a, 3.4.1). 

 
14. Perle fine de cultura, pietre preţioase sau similare; metale preţioase placate sau 
dublate cu materiale preţioase şi lucrări din aceste metale; gablonzuri; monezi 

 
Capitolul 71: Perle fine de cultura, pietre preţioase sau similare; metale preţioase placate 
sau dublate cu materiale preţioase şi lucrări din aceste metale; gablonzuri; monezi 

 
Importul monedelor contrafăcute sau al obiectelor acoperite cu plumb este supus 
prezentării unei autorizaţii (partea a III-a, 3.4.1). 

 
15. Metale comune şi obiecte din acestea 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Importul compuşilor organici ai plumbului pentru motoare cu combustie interna este supus 
condiţiilor precise de AQIS (partea a III-a, 3.4.1). 

 
Capitolul 82: Unelte şi utilaje, cuţite, tacâmuri din metale comune şi parti ale acestora 



Importul dozatoarelor de băuturi, sau a recipienţilor metalici, care pot contamina lichidul 
pe care îl conţin din cauza conţinutului lor excesiv de metal, este supus unei autorizaţii 
scrise emisă de autorităţile competente (partea a III-a, 3.4.2). 

 
 
 
Capitolul 83: Articole diverse din metale 
comune 

 
Importul puşculiţelor acoperite de materiale ce conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau 
componente ale plumbului, calculate ca plumb, este supus unei autorizaţii scrise eliberate 
de autorităţile competente (partea a III-a, 3.4.1). 

 
16. Maşini şi aparate; materiale electrice şi parti ale acestora, aparate de înregistrare 
sau de reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a imaginii 
şi sunetului în televiziune; parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Capitolul 85: Maşini şi aparate; materiale electrice şi parti ale acestora, aparate de 
înregistrare sau de reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi sunetului în televiziune; parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Pentru importul de echipamente de radiotelefonie şi aparate emiţătoare-receptoare CB, 
telefoane fara fir şi telefoane celulare este necesară obţinerea unei aprobări prealabile. 
(partea a III-a, 3.4.5.). 

 
Condiţiile particulare se aplica şi pentru importul de conductori electrici izolaţi, su2b forma 
cablurilor pentru curent de 250 sau 660 volţi a căror secţiune are, cel mult 6,45 cm 
a III-a, 3.4.1). 

 
17. Vehicule terestre, aeriene si acvatice si alte echipamente de transport 

(partea 

 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre, partile şi accesoriile 
lor 

 
O autorizaţie scrisa de la autorităţile competente este necesară pentru importul de parbrize, 
ferestre sau ferestre despărţitoare de interior şi pentru căştile de protecţie ale conducătorilor 
de vehicule cu motor, care nu sunt în conformitate cu standardele specifice (partea a III- 
a, 
3.4.1) 

 
18. Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, control 
sau precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente 
de muzica; parti şi accesorii ale acestora 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 
control sau precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; 
instrumente de muzica; parti şi accesorii ale acestora 

 
Instrumentele utilizate pentru indicarea scalei Beaume trebuie să aibă menţionată 
temperatura şi modul de standardizare şi trebuie să aibă o exactitate de o zecime de 
gradaţie. 

 
19. Arme, muniţii, partile şi accesoriile ale acestora 



Capitolul 93: Arme, muniţii, partile şi accesoriile lor 
 
Importul următoarelor articole este supus obţinerii unei autorizaţii scrise eliberată de 
autorităţile competente: 

 
- dispozitive sau echipamente adaptate pentru război 

 
- pumnale, dispozitive manuale cu baterii destinate să provoace şocuri electrice la 

contact sau şocuri acustice de frecvenţă înalta, sau care descarcă gaz sau lichid; 
- sarbacane 
- cuţite cu arc 
- boxuri 
- mănuşi sau produse similare cu ţepi 
- obiecte care ascund un cuţit sau o lama 
- praştii, catapulte 
- cuţite de metal în forma de stea 
- veste anti-glonţ 
- amortizoare pentru armele de foc 
- încărcătoare detaşabile pentru anumite arme de foc 

 
Următoarele articole sunt interzise la import sau în tranzit pe teritoriul Australiei: 

 
1 articole care conţin sau sunt suspecte ca ar conţine, arme de foc, arme sau 
armament inclusiv grenadele, gloanţe cu mortar sau încărcătoare, parti ale acestora. 
2 articole care se aseamănă sau pot fi luate ca, unul dintre articolele mai sus 
menţionate, incluzând replici şi cele care sunt suport pentru stagiu militar 
3 şi orice articol, chiar dacă este dăunător sau nu, care poate fi considerat un 
potenţial risc de securitate pentru proprietăţi sau persoane 

 
Posta   australiana va   aprecia cooperarea administraţiilor partenere în   informarea 
expeditorilor despre articolele menţionate mai sus ca nu sunt acceptate în fluxul poştal 
internaţional, sau de tranzit pe teritoriul Australiei. Daca astfel de articole vor fi introduce 
sau vor fi expediate din neatenţie, va rugam să nu le transmiteţi către Australia. 

 
20. Mărfuri şi produse diverse 

 
Capitolul 94: Mobilier, lenjerii de pat, saltele, suporturi de saltele, perne şi alte accesorii 
similare de mobilier, aparate de iluminat nespecificate şi neincluse pana acum; semne 
luminoase, reclame publicitare luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Importul articolelor de lenjerie de pat, uzate sau second-hand, şi a lenjeriei de pat cu fulgi 
(alţii decât cei confecţionaţi din deşeuri de bumbac, lână sau iuta) este aprobat numai pe 
baza unei autorizaţii obţinute de la autorităţile competente (partea a III-a, 3.4.2) 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole sportive; partile şi accesoriile lor 

 
Este necesară autorizaţie scrisa de la autorităţile competente (partea a III-a, 3.4,1) pentru 
importul jucăriilor şi jocurilor acoperite cu material al căror componente nevolatile conţin 
mai mult de: 

- 250 mg/kg de plumb sau compuşi ai plumbului 
- 100 mg/kg de arsenic sau compuşi ai arsenicului 
- 100mg/kg de antimoniu sau compuşi ai antimoniuului 
- 100 mg/kg de cadmiu sau compuşi ai cadmiului 



  - 100 mg/kg de seleniu sau compuşi ai seleniului  
- 10 mg/kg de mercur sau compuşi ai mercurului 
- 100 mg/kg de crom sau compuşi ai cromului 
- 50 mg/kg de compuşi solubili de barium, măsuraţi ca barium 

 
 
 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Este necesară o autorizaţie scrisa d i n p a r t e a autorităţilor competente (partea a III-a, 
3.4.1) pentru importul de: 
- creioane sau pensule acoperite cu materiale ale căror componente  nevolatile  conţin 

metale ce depăşesc limita superioara unităţilor specificate în capitolul 95 
- zgărzi pentru câini cu dispozitive ce pot cauza şocuri electrice sau sunt prevăzute cu 

protuberante ce pot răni pielea animalelor 
- mărfurile care   prezintă insemne ale fortelor armate, steagul   sau sigiliul 

Australiei sau al unui stat sau teritoriu ce aparţine de Commonwealth 
- mărfurile care reprezintă imitaţii ale însemnelor Armatei Regale 

 
Este necesară obţinerea unui permis de import pentru bunurile care conţin seminţe de 
plante al căror import face subiectul unor restricţii (partea a II-a , note generale, 2.2, partea 
a III-a, 3.4.2.). 

 
21. Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, piese de colecţie sau antichităţi 

 
Autorităţile australiane pot retine orice obiect din aceasta categorie exportat dint-o alta 
ţara ca import ilegal (partea a III-a, 3.4.4). Este obligatoriu să se obţină o autorizaţie 
scrisa eliberată de Muzeul Public de Arta din Papua Noua Guinee şi de la “Art Gallery” 
pentru a fi prezentata autorităţilor vamale în vederea autorizării importului obiectelor ce 
fac parte din patrimoniul cultural naţional din Papua Noua Guinee. 



Partea a III-a: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
1. Întocmirea declaraţiilor vamale. 

 
Nu exista dispoziţii speciale. 

 
2. Necesitatea inserării facturilor 

 
Nu exista dispoziţii speciale referitoare la expedierea facturilor, dar la eliberarea vamala a 
bunurilor, se vor prezenta documentele comerciale care descriu conţinutul şi indica valoarea 
acestora. 

 
3. Necesitatea atestării originii bunurilor. 

 
Nu exista dispoziţii speciale. 

 
4. Dispoziţii vamale diverse 

 
4.1.Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementarilor în vigoare, adresându-se 
reprezentanţilor misiunii diplomatice a Australiei, din ţara expeditoare, sau autorităţilor 
vamale australiene din capitala statului/teritoriul australian: 

 
New South Wales                                                     Victoria 
The Collector of Customs                                         The Collector of Customs 
GPO Box 8                                                                GPO Box 2809AA 
SYDNEY NSW 2001                                                MELBOURNE VIC 3001 
AUSTRALIA                                                            AUSTRALIA 
Tel.: (+612) 2132000                                                 Tel: (+613) 244 8000 
Fax: (+612) 213 4000                                                 Fax: (+613) 244 8200 

 
Queensland                                                                 South Australia 
The Collector of Customs                                          The Collector of Customs 
GPO Box 1464                                                           GPO Box 50 
BRISBANE QLD 4001                                              PORT ADELAIDE SA 5015 
AUSTRALIA                                                             AUSTRALIA 
Tel.: (+617) 835 3444                                                 Tel.: (+618) 47 9211 
Fax: (+617) 835 3499                                                  Fax: (+618) 47 9206 

 
Western Australia                                                        Tasmania 
The Collector of Customs                                            The Collector of Customs 
GPO Box 396                                                               GPO Box 148B 
FREMANTLE WA 6160                                             HOBART TAS 7001 
AUSTRALIA                                                               AUSTRALIA 
Tel.: (+619) 430 1444                                                  Tel.: (+6102) 30 1201 
Fax: (+619) 477 8851                                                   Fax: (+6102) 30 1264 

 
Northern Territory                                                        Australian Capital 
The Collector of Customs                                            Territory 
GPO Box 210                                                               Sub-Collector of Customs 
DARWIN NT 0801                                                      Australian Capital Territory 



AUSTRALIA PO Box 148 
 
Tel.: (+6189) 46 9999 FYSHWICK ACT 2609 
Fax: (+6189) 46 9988 AUSTRALIA 

Tel.: (+616) 275 5041 
Fax: (+616) 280 7128 

 
4.2.Substanţele biologice -Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementarilor în 

vigoare,  adresându-se  reprezentanţilor  misiunii  diplomatice  a  Australiei,  din  ţara 
expeditoare,   sau   autorităţilor vamale   australiene   din capitala  statului/teritoriul 
australian: 

 
Australian Quarantine and Inspection Service 
Department of Primary Industries and Energy 
GPO Box 858 
CANBERRA ACT 260 
AUSTRALIA 
Tel.: (+616) 272 3933 
Fax: (+616) 272 4873 

 
4.3.Medicamente şi bunuri utilizate în scopuri terapeutice - Informaţii cu privire la 

importul medicamentelor, drogurilor şi bunurilor cu scopuri terapeutice pot fi obţinute 
de la: 

 
Department of Health Terapeutic Goods Administration 
GPO Box 9848 PO Box 100 
CANBERRA ACT 2601 WODEN ACT 2606 
AUSTRALIA AUSTRALIA 
Tel.: (+616) 289 1555 Tel.: (+616) 289 1555 sau 
Fax: (+616) 281 6946 (+616) 239 8444 

 
4.4.Obiecte  de  patrimoniu  -  Informaţii  cu  privire  la  importul  obiectelor  din  aceasta 

categorie pot fi obţinute de la: 
 
Cultural Heritage Unit 
Department of Administrative Services 
GPO Box 1920 
CANBERRA ACT 2601 
AUSTRALIA 
Tel.: (+616) 275 3000 
Fax: (+616) 275 3832 

 
4.5.Echipamente pentru comunicaţii - Informaţii cu privire la importul echipamentelor 

radiotelefonice, radiourilor CB, telefoane fara fir şi telefoane celulare pot fi obţinute de 
la: 

Reclamaţii referitoare la echipamente, altele decât telefoanele celulare: 

Department of Communications 
GPO Box 2154 
CANBERRA ACT 2601 
AUSTRALIA 
Tel.: (+616) 274 8080 



Fax: (+616) 253 1674  
 
 
Reclamaţii referitoare numai la telefoanele celulare: 

 
Australian Telecommunciations Authority (AUSTEL) 
PO Box 7443 
St Kilda Road 
MELBOURNE VIC 3004 
AUSTRALIA 
Tel.: (+613) 828 7313 
Fax: (+613) 828 7438 

 
4.6.Informaţii cu privire la normele de ambalare şi condiţiile de transport ale articolelor 

periculoase pot fi obţinute de la: 
 
Operations Group 
Auatralia Post HQ 
GPO Box 1777Q 
MELBOURNE VIC 3001 
AUSTRALIA 
Tel.: (+613) 204 7591 
Fax: (+613) 204 7461 

 
4.7.Informaţii generale cu privire la serviciile internaţionale ale administraţiei poştale din 

Australia pot fi obţinute de la: 
 
Internaţional Poştal Affairs 
Australia Post HQ GPO 
Box 1777Q 
MELBOURNE VIC 3001 
AUSTRALIA 
Tel.: (+613) 9/204 7131 
Fax: (+613) 9/204 7560 

 
5. Dispoziţii de carantina pentru trimiterile internationale sosite în Australia 

 
Aceste dispoziţii stricte de carantina se refera la următoarele produse: 
- animale şi produse de origine animală 
- plante şi produse de origine vegetală, inclusiv seminţe 
- produse care conţin micro-organisme 
- pământ sau nisip, produse care conţin sau au fost contaminate cu pământ şi nisip 

 
Expeditorii care doresc să trimita în Australia unul din produsele menţionate mai jos, 
trebuie să se informeze în tarile lor cu privire la condiţiile de import în vigoare ale 
Australiei, contactând Serviciului Australian de Carantina şi Inspecţie (AQIS). Informaţiile 
pot fi obţinute astfel: 

- de pe website-ul AQIS: www.aqis.gov.au/icon 
- prin curier electronic: international.mail@aqis.gov.au 
- prin telefon: (+612) 6272 3933 
- pe fax: (+612) 6272 3468 

http://www.aqis.gov.au/icon
mailto:international.mail@aqis.gov.au


Informaţii importante: 
 

- formularele de declaraţii vamale ataşate pachetelor mici sau coletelor trebuie să 
conţină detalii despre animalele, vegetalele, alimentele, pământul sau produsele 
micro-biologice incluse în trimiteri 

- produsele uzate de încălţăminte, sport şi echipamentul de camping trebuie să fie 
curăţate de pământ sau seminţe 

- paiele sau alte materiale vegetale nu trebuie să fie utilizate ca ambalaje 
- cutiile de carton pentru fructe, vegetale, oua şi carne nu trebuie să fie utilizate ca 

ambalaje 
- toate trimiterile poştale care sosesc în Australia fac obiectul unei inspecţii de către 

AQIS care va utiliza pentru control o combinaţie de tehnologie avansata cu raze X şi 
caini dresati special 

- persoanele care nu respecta legea din Australia în materie de carantina vor fi 
amendate cu 66 000AUD (45000 USD), sau pot fi condamnate pana la 10 ani de 
închisoare 

 
Articolele  de  carantina  care  vor  fi  înlăturate  din  trimiterile  expediate  către 
Australia 

 
Următoarea lista mai jos menţionata furnizează exemple de produse care vor fi înlăturate 
de către AQIS la sosirea acestora pe teritoriul Australiei. Aceste trimiteri pot fi ulterior 
distruse. 

 
Va rugam să luaţi la cunoştiintă faptul ca aceasta nu este o lista completa. Alte produse 
pot fi deasemenea înlăturate din trimiterile sosite în Australia. 

 
Animale vii şi insecte 

 
- toate animalele vii inclusiv reptile (ex: şerpi, sopârle, broaşte ţestoase) şi pasări 

(inclusiv oua) 
- peşti vii şi amfibieni (broaşte), inclusiv oua (icre) 
- insecte vii şi păianjeni, în toate stagiile de evoluţie (ex: oua, larve, coconi şi adulţi) 
- viermi vii şi melci, inclusiv oua. 

Carne şi produse din carne 

- carne - proaspăta, uscata, congelata, gătita, afumata sau carne conservata, inclusiv 
salam şi cârnaţi. Conservele de carne pot fi admise (se aplica unele condiţiile speciale 
aprobate de AQIS). 

- alimente ambalate (inclusiv tăiţeii) care conţin carne 
- produse de patiserie cu carne (inclusiv cu carne de pui) 
- medicamente care conţin materii de origine animală 
- hrana pentru animale (inclusiv conserve, hrana uscata sau suplimente  nutritive), 

jucării pentru animale care conţin produse de origine animală (ex: piele) 
 

Produse lactate, oua şi produse din oua 
 

- brânza, lapte, unt şi alte produse lactate (unele dintre acestea pot avea  condiţii 
speciale de import, a se consulta dispoziţiile AQIS) 



- alimente ambalate şi alte alimente care conţin mai mult de 10% lactate şi oua (întregi, 
uscate sau pudra) 

- maioneza 
- produse de patiserie care conţin oua 

Obiecte de artizanat 

- suveniruri, artefacte şi bunuri realizate din produse de origine animală neprocesate 
cum ar fi cele din piele, pene, dinţi, oase şi alte parti de animale 

- aranjamente de flori uscate 
- obiecte de artizanat realizate din seminţe, conuri de pin, scoarţă de copac (inclusiv 

obiecte pentru decoraţiuni de Crăciun), piele şi muşchi 
 

Fructe şi vegetale 
 

- fructe proaspete şi vegetale 
- fructe uscate şi vegetale care conţin seminţe sau coji de fructe 
- banane uscate (inclusiv felii de banane) 

Plante, seminţe şi pământ 

- plante, rădăcini, bulbi şi plante tăiate 
- seminţe (inclusiv seminţe ambalate pentru comercializare) (unele dintre acestea au 

condiţii speciale de import, a se consulta dispoziţiile AQIS) 
- pământ (inclusiv sub forma de mici suveniruri) şi nisip (inclusiv nisip colorat) 
- articole de încălţăminte sau echipamente sportive contaminate cu pământ sau plante 

(ex: încălţăminte sportiva sau de alpinism murdara) 
- cadouri şi jucării cu seminţe, pământ, nisip sau coji 

Produse din plante uscate 

- ceai din seminţe sau coji de fructe (ex: portocale, lămâi sau coaja de măr) 
- medicamente şi tratamente ce conţin iarba, seminţe, scoarţa de copac, ciuperci şi 

plante uscate 
- coji de nuci 
- porumb pentru floricele 

 
 

Materiale pentru laborator 
 

- eşantioane medicale sau animale 
- micro-organisme  şi  seturi  pentru  diagnosticare  (unele  dintre  acestea  au  condiţii 

speciale de import, a se consulta dispoziţiile AQIS) 
 
6. Dispoziţii contencioase 

 
Conform legislaţiei vamale, articolele care au făcut obiectul unei inscripţionări, sau 
declaraţii false pot fi confiscate. 

 
Daca bunurile din coletele poştale sunt suspecte de a conţine explozivi sau alte materiale 
periculoase, dăunătoare, interzise, coletele pot fi deschise pentru a fi inspectate, în orice 
moment pe parcursul îndrumării poştale a acestora. 

http://www.aqis.gov.au/icon


Legislaţia   poştală   (‘AUSTRALIAN   POSTAL   CORPORATION   REGULATION‘), 
autorizează administraţia poştală din Australia să distrugă obiectele care sunt interzise sau 
care sunt din punct de vedere fizic ofensive. 

 
7. Restricţii la import 

 
Începând cu 01/10/1996, nu sunt acceptate trimiterile recomandate sosite care conţin 
articole de valoare cum ar fii bijuterii, metalele preţioase, pietre preţioase  sau 
semipreţioase, titluri bancare, instrumente financiare sau de investiţii (unele negociabile, 
altele nu) u t i l i z a b i l e pe pieţele financiare; monedele şi documentele financiare în 
forma negociabila nu mai sunt acceptate. Aceasta măsură vizează atât trimiterile în 
tranzit  deschis  cat  şi  trimiterile adresate Australiei. 

 
Trimiterile poştei de scrisori şi coletele poştale cu valoare declarata nu sunt admise decât 
daca se utilizează serviciul de declarare a valorii pentru trimiterile care conţin obiecte de 
valoare  al  căror  import  este  autorizat  în  Australia. 

 
Nu  sunt  admise  trimiteri  poştale (inclusiv trimiterile recomandate, cu valoare declarata 
şi EMS) care conţin lingouri de metale preţioase sau bilete de banca. 

 
Ca urmare a epidemiei de febră aftoasă din Europa din 2001, toate mărfurile importate în 
Australia care conţin materii biologice sau mărfuri alimentare pot fi supuse unor controale 
distincte de scanare. 

 
Ca o regula generală, următoarele bunuri pot fi expediate în Australia numai după ce a 
fost obţinuta permisiunea de import din partea AQIS: 

 
- carnea şi produsele din carne, proaspăta, uscata, îngheţată, afumata, sărata şi conservata 
- alimentele ambalate care conţin oua, produse lactate sau din carne 
- fructe şi legume proaspete 
- lapte şi produse lactate, unt, brânza şi maioneza 
- seminţe, pământ, plante 
- somon sau păstrăv proaspăt sau uscat 
- fasole, proaspăta sau uscata 
- fructe uscate sau nuci ambalate în pachete non-comerciale 
- articole ambalate în cartoane destinate transportului fructelor şi legumelor 
Clienţii care doresc să obţină un permis de import sau să afle informaţii suplimentare cu 
privire la condiţiile de import pot contacta Serviciul Australian de Inspecţie şi Carantina la 
următoarele puncte de contact: 
- internet: www.aqis.gov.au 
- e-mail: mail.couriers@aqis.gov.au 
-    fax: (+612) 6272 5888 

 
Ambalaje 

 
- cartoane (noi sau refolosite) utilizate (iniţial) pentru ambalarea legumelor, ouălor sau 

a cărnii nu trebuie să fie utilizate pentru ambalarea trimiterilor poştale; 
- nici paiele sau alte materiale vegetal nu trebuie utilizat ca material de ambalaj. 

 
Aceasta restricţie se aplica atât trimiterilor care se distribuie în Australia cat şi celor care 
tranzitează aceasta tara. 

http://www.aqis.gov.au/
mailto:mail.couriers@aqis.gov.au


- alimente ambalate şi alte alimente care conţin mai mult de 10% lactate şi oua (întregi, 
uscate sau pudra) 

- maioneza 
- produse de patiserie care conţin oua 

Obiecte de artizanat 

- suveniruri, artefacte şi bunuri realizate din produse de origine animală neprocesate 
cum ar fi cele din piele, pene, dinţi, oase şi alte parti de animale 

- aranjamente de flori uscate 
- obiecte de artizanat realizate din seminţe, conuri de pin, scoarţă de copac (inclusiv 

obiecte pentru decoraţiuni de Crăciun), piele şi muşchi 
 

Fructe şi vegetale 
 

- fructe proaspete şi vegetale 
- fructe uscate şi vegetale care conţin seminţe sau coji de fructe 
- banane uscate (inclusiv felii de banane) 

Plante, seminţe şi pământ 

- plante, rădăcini, bulbi şi plante tăiate 
- seminţe (inclusiv seminţe ambalate pentru comercializare) (unele dintre acestea au 

condiţii speciale de import, a se consulta dispoziţiile AQIS) 
- pământ (inclusiv sub forma de mici suveniruri) şi nisip (inclusiv nisip colorat) 
- articole de încălţăminte sau echipamente sportive contaminate cu pământ sau plante 

(ex: încălţăminte sportiva sau de alpinism murdara) 
- cadouri şi jucării cu seminţe, pământ, nisip sau coji 

Produse din plante uscate 

- ceai din seminţe sau coji de fructe (ex: portocale, lămâi sau coaja de măr) 
- medicamente şi tratamente ce conţin iarba, seminţe, scoarţa de copac, ciuperci şi 

plante uscate 
- coji de nuci 
- porumb pentru floricele 

 
 

Materiale pentru laborator 
 

- eşantioane medicale sau animale 
- micro-organisme  şi  seturi  pentru  diagnosticare  (unele  dintre  acestea  au  condiţii 

speciale de import, a se consulta dispoziţiile AQIS) 
 
6. Dispoziţii contencioase 

 
Conform legislaţiei vamale, articolele care au făcut obiectul unei inscripţionări, sau 
declaraţii false pot fi confiscate. 

 
Daca bunurile din coletele poştale sunt suspecte de a conţine explozivi sau alte materiale 
periculoase, dăunătoare, interzise, coletele pot fi deschise pentru a fi inspectate, în orice 
moment pe parcursul îndrumării poştale a acestora. 



Legislaţia   poştală   (‘AUSTRALIAN   POSTAL   CORPORATION   REGULATION‘), 
autorizează administraţia poştală din Australia să distrugă obiectele care sunt interzise sau 
care sunt din punct de vedere fizic ofensive. 

 
7. Restricţii la import 

 
Începând cu 01/10/1996, nu sunt acceptate trimiterile recomandate sosite care conţin 
articole de valoare cum ar fii bijuterii, metalele preţioase, pietre preţioase  sau 
semipreţioase, titluri bancare, instrumente financiare sau de investiţii (unele negociabile, 
altele nu) u t i l i z a b i l e pe pieţele financiare; monedele şi documentele financiare în 
forma negociabila nu mai sunt acceptate. Aceasta măsură vizează atât trimiterile în 
tranzit  deschis  cat  şi  trimiterile adresate Australiei. 

 
Trimiterile poştei de scrisori şi coletele poştale cu valoare declarata nu sunt admise decât 
daca se utilizează serviciul de declarare a valorii pentru trimiterile care conţin obiecte de 
valoare  al  căror  import  este  autorizat  în  Australia. 

 
Nu  sunt  admise  trimiteri  poştale (inclusiv trimiterile recomandate, cu valoare declarata 
şi EMS) care conţin lingouri de metale preţioase sau bilete de banca. 

 
Ca urmare a epidemiei de febră aftoasă din Europa din 2001, toate mărfurile importate în 
Australia care conţin materii biologice sau mărfuri alimentare pot fi supuse unor controale 
distincte de scanare. 

 
Ca o regula generală, următoarele bunuri pot fi expediate în Australia numai după ce a 
fost obţinuta permisiunea de import din partea AQIS: 

 
- carnea şi produsele din carne, proaspăta, uscata, îngheţată, afumata, sărata şi conservata 
- alimentele ambalate care conţin oua, produse lactate sau din carne 
- fructe şi legume proaspete 
- lapte şi produse lactate, unt, brânza şi maioneza 
- seminţe, pământ, plante 
- somon sau păstrăv proaspăt sau uscat 
- fasole, proaspăta sau uscata 
- fructe uscate sau nuci ambalate în pachete non-comerciale 
- articole ambalate în cartoane destinate transportului fructelor şi legumelor 
Clienţii care doresc să obţină un permis de import sau să afle informaţii suplimentare cu 
privire la condiţiile de import pot contacta Serviciul Australian de Inspecţie şi Carantina la 
următoarele puncte de contact: 
- internet: www.aqis.gov.au 
- e-mail: mail.couriers@aqis.gov.au 
-    fax: (+612) 6272 5888 

 
Ambalaje 

 
- cartoane (noi sau refolosite) utilizate (iniţial) pentru ambalarea legumelor, ouălor sau 

a cărnii nu trebuie să fie utilizate pentru ambalarea trimiterilor poştale; 
- nici paiele sau alte materiale vegetal nu trebuie utilizat ca material de ambalaj. 

 
Aceasta restricţie se aplica atât trimiterilor care se distribuie în Australia cat şi celor care 
tranzitează aceasta tara. 

http://www.aqis.gov.au/
mailto:mail.couriers@aqis.gov.au


Azerbaidjan 
 

 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Animale, cu condiţia să fie eliberat un permis de Departamentul Veterinar 

al Rep. Azerbaidjan 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Materii prime şi produse brute de origine animală, cârnaţi de casa, cu 

condiţia să fie eliberat un permis de Departamentul Veterinar al Rep. 
Azerbaidjan 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Produse din peşte, cu condiţia să fie eliberat un permis de Departamentul 

Veterinar al Rep. Azerbaidjan 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de pasări: miere naturala: produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Produse lactate, cu condi ţia să fie eliberat un permis de Departamentul 

Veterinar al Rep. Azerbaidjan 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA II:  PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Plante, cu condiţia să fie eliberat cu condiţ ia să fie eliberat un permis de 

organismul guvernamental însărcinat cu carantina plantelor  în Rep. 
Azerbaidjan 

 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Materii brute de origine vegetală, cu condiţia să fie eliberat un permis de 

Departamentul Veterinar al Rep. Azerbaidjan 
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Azerbaidjan 

Capitolul 8: Fructe comestibile, nuci; coji de citrice sau de pepene 

Nu există informaţii 

Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

Nu există informaţii 

Capitolul 10: Cereale 

Nu există informaţii 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 
grâu 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-12 Seminţe şi plante, cu condiţ ia să fie eliberată o autorizaţ ie de Inspectoratul 

de Stat pentru carantina plantelor de pe lângă Ministerul Agriculturii din 
Rep. Azerbaidjan 

 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 

Nu există informaţii 
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Azerbaidjan 
 

 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din parti de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

28.44-45 Substanţe radioactive 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-03 Narcotice şi substan ţe psihotrope; dispozitive pentru utilizarea acestora 

 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.03-06 Pentru importul de medicamente ce depăşeşte nivelul utilizării personale 

este necesară o autorizaţ ie emisă de Ministerul Sănătăţ ii din Rep. 
Azerbaijan. Medicamentele şi preparatele pe baza de vitamine pot fi 
importate cu autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii din Rep. Azerbaijan. 

 

Capitolul 31: Îngrasaminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
piroforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

36.02 Explozivi. 
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Azerbaidjan 
 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.06 Filme care promovează imoralitatea, violenta sau teroarea. 

Filme care conţin informaţii despre prelucrarea narcoticelor, substanţelor 
psihotrope şi toxice, explozivilor, armelor şi muniţiilor. 

 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie ; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

Nu există informaţii 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

Nu există informaţii 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.11 4911.10- Imprimate care promovează imoralitatea, violenta sau teroarea. Imprimate 

4911.99  care   conţin  informaţii  despre  prelucrarea   narcoticelor,   substanţelor 
psihotrope şi toxice, explozivilor, armelor şi muniţiilor. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
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Azerbaidjan 
 

 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accsorii de îmbracaminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbracaminte uzata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
 

Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 
acestora 

 

Nu există informaţii 
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Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii 
de fantezie, monezi 

 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

Azerbaidjan 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

85.25-26 Aparatele de frecventa înalta şi radio-electronice sunt admise la import pe 
baza unui permis emis de Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor din Rep. 
Azerbaijan. 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

Nu există informaţii 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

Nu există informaţii 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

Nu există informaţii 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

Nu există informaţii 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 
control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

Nu există informaţii 

Capitolul 91: Ceasornicărie 

Nu există informaţii 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07                   Arme de foc, muniţie, arme de tăiat şi înjunghiat şi alte arme pentru atac 

şi apărare (cuţite tip stilet, box, lichide paralizante şi alice), explozivi şi 
materiale de război. 
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* Obiecte admise condiţionat 
93.03 Puşti de vânătoare şi muniţiile pentru acestea sunt admise la import în 

baza unui permis eliberat de Ministerul Afacerilor Interne din Rep. 
Azerbaijan. 

 
 

SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.14 Articole pentru fumat opium şi haşiş. 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichitaţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
Produsele veterinare sau biologice utilizate în medicina veterinara şi materialele brute  de 
origine animală sau plantele pot fi importate pe baza autorizaţiei eliberată de autorităţile 
veterinare competente responsabile cu carantina plantelor. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

Azerbaidjan 

 
 
3.1 Intocmirea 
declaraţiilor 
vamale 

Pentru pachetele mici şi Coletele poştale trebuie să se întocmească 
2 declaraţii vamale CN23. 

 
 
 
 

3.4 Dispoziţii 
vamale diverse 

Este permis importul, fara perceperea de taxe vamale, a mărfurilor 
a căror valoare nu depăşeşte 200 USD. 

 
Coletele poştale fragile şi voluminoase sunt admise. 

 
Valoare maxima asigurata pentru scrisori şi colete este de 1000 
SDR. 

 
Greutatea maxima pentru colete acceptata este de 31.5Kg. 

 
Nu se accepta trimiteri simple şi recomandate care conţin articole 
pentru care ar trebui să se aplice taxe vamale. 
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BAHRAIN 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise si admise conditionat la import (sau tranzit) 

SECTIUNEA I: ANIMALE SI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06  Animalele vii. 

 
 

Capitolul 2: Carne si organe comestibile 
 

Nu exista informatii. 
 

Capitolul 3: Pesti si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice 
 

Nu exista informatii. 
 

Capitolul 4:  Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse 
comestibile de origine animala, nedenumite si neincluse in alta parte 

 
Nu exista informatii. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animala, nedenumite si neincluse in alta parte 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Alimente   si   bauturi   improprii   consumului   uman   si   care   fac   obiectul 
dispozitiilor autoritatilor de sanatate. 

 
Fildes natural sau artificial pentru comertul local sau pentru export 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii si produse de floricultura 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04  Curmali sau palmieri ornamentali precum si plante taiate al caror import din 

anumite tari este interzis, atat pentru uz personal cat si pentru comercializare. 
 

Pozitie Cod S.H * Obiecte admise conditionat 
Flori si seminte, rasaduri 

 
Capitolul 7: Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Pozitie Cod S.H * Obiecte interzise 
08.01-14  Curmali al caror import din anumite tari este interzis, atat pentru uz 

personal cat si pentru comercializare. 
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VEGETALA; PRODUSE ALE DISOCIERII 
LOR;GRASIMI   ALIMENTARE 

 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate si mirodenii 
 

Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei moraritului; malt; amidon si fecula; inulina; gluten 
de griu 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 12: Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie si furaje 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 13: Gume, rasini si alte seve si extracte vegetale 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 14: Materiale pentru impletit si alte produse de origine vegetala, nedenumite si 
necuprinse in alta parte 

 
Nu exista informatii 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI   SI   ULEIURI   DE   ORIGINE   ANIMALA   SAU 
 
 

PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALA SAU 
VEGETALA 

 
Capitolul 15: Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii 

lor;grasimi alimentare prelucrate;ceara de origine animala sau vegetala 
 

15.01-22 Vegetale sau grasimi animale care contin produse interzise cm ar fi: unt olandez 
din marca “Deux vaches” 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE SI OTET; TUTUN SI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peste, din crustacee, din moluste sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Pozitie Cod S.H. *Obiecte interzise 
16.01-05 

 
Pozitie 

 
 

Cod S.H. 

Alimente si bauturi care contin indulcitori cum este ciclamatul 
 

*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

Capitolul 17: Zahar si produse zaharoase 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
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17.1.4 Alimente si bauturi care contin indulcitori cum este ciclamat. 
Dulciuri sub forma de tigari si tigarete pentru copii. 

 
Pozitie Cod S.H. *Obiecte admise conditionat 

Alimente si bauturi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 
Capitolul 18: Cacao si produse preparate din cacao 
Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
18.1.6 Alimente si bauturi care contin indulcitori cum este ciclamat. 

 
*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 

Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
19.01-05  Alimente si bauturi care contin indulcitori cum este ciclamat. 

 

*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte parti de plante 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
20.01-09  Alimente si bauturi care contin indulcitori cum ar fi ciclamat. 

 

*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
21.01-06  Alimente si bauturi care contin indulcitori cum este ciclamat. 

  Benzoina pentru uz personal sau comert 
Pozitie Cod S.H.  

 

*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

 
 

Capitolul 22: Bauturi, lichide alcoolice si oteturi 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte interzise 
22.01-09  Alimente si bauturi care contin indulcitori pe baza de ciclamat. 

  Bauturi alcoolice neautorizate la import 
 

*Obiecte admise conditionat 
Alimente si bauturi. Vezi partea a 2 –a, pct. 2.2.1 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare; nutreturi pentru animale 
 

Nu exista informatii. 
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Capitolul 24: Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Pachete cu tigari sau tutn care nu poarta avertismentul cu pivire la faptul ca 
,,Tutunul este principala cauza a cancerului, bolilor pulmonare, cardiace si arterosleroza” 

 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pamanturi si pietre; ipsosuri, var si ciment 

 
Nu exista informatii 

 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura si cenusa 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 

27.9.16 Materiale radioactive. Vezi partea a 2-a, pct. 2.17.1 
Materiale chimice. Vezi partea a 2-a, pct.2.17.2 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compusi organici si anorganici ai metalelor 

pretioase, metalelor rare si ai elementelor radioactive sau ai izotopilor 
 

Nu exista informatii 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 

29.01-42  Opiu sub orice forma; hasis si toate preparatele acestuia, 
amestecuri sau doguri derivate din acesta. 

 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
Medicamente si droguri. Vezi partea a 2-a, pct.2.8 

 
 

Capitolul 31: Ingrasaminte 
 

Nu exista informatii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini si derivatii lor, pigmenti si alte 
materii colorante, culori si vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Substante adezive cunoscute sub denumirea comerciala “Rubber cement earth U.U.U” 
32.01-15 
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Capitolul 33: Uleiuri esentiale si rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
si preparate cosmetice 

 
Nu exista informatii. 

 
Capitolul 34: Sapunuri, agenti de suprafata organici, preparate pentru detergenti, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
intretinere, luminari si articole similare, paste de modelat, ceara dentara si 
compozitii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 35: Substante albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 36: Pulberi si explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Pudre si explozivi, artificii, preparate inflamabile 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte admise conditionat 
38.01-24  Alcool            metilic si alcool 
industrial 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  SI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice si articole din mase plastice 
 

Nu exista informatii 
Capitolul 40: Cauciuc si articole din cauciuc 

 
Nu exista informatii 

 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE SI PIEI TABACITE, BLANURI SI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE SI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE SI 
OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE 
ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute si piei tabacite 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelarie sau de selarie; articole de voiaj, 

genti si produse similare; produse din intestine de animale 
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Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 43: Blanuri si articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu exista informatii 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE SI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, carbune de lemn si articole din lemn 
 

Nu exista informatii 
Capitolul 45: Pluta si lucrari din pluta 

 
Nu exista informatii 

Capitolul 46: Obiecte impletite din fibre vegetale 
 

Nu exista informatii 
 
 

SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE SI CARTON SI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deseuri si rebuturi 
din hartie sau carton 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 48: Hartie si carton; articole din pasta de celuloza, din hartie sau din carton 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate si planuri 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
49.01-11 Publicatii, articole de presa si inregistrari video. Vezi partea a2-a, pct. 2.11. 

 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Matase 

 
Nu exista informatii 

 
 

Capitolul 51: Lana, par fin sau grosier de animale; fire si tesaturi din par de matase 
 

Nu exista informatii 
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Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hartie si tesaturi din fire de hartie 
 

Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; 
 

Pozitie Cod S.H *Obiecte admise conditionat 
54.01-08 Plase de pescuit. Vezi partea a 2-a, pct. 2.18 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 56: Vata, pisla si articole netesute; fire speciale; sfori, funii, fringhii, articole de 

acest gen 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 57: Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 58: Tesaturi speciale; tesaturi buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 59: Tesaturi impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau crosetate 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 61: Articole si accesorii de imbracaminte tricotate sau crosetate 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 62: Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, altele decit tricotate sau 
crosetate 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confectionate; seturi; imbracaminte purtata; zdrente 

 
Nu exista informatii 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, 
BICE, CRAVASE SI PARTI DIN ACESTEA; PENE SI 
PUF PREPARATE SI ARTICOLE DIN ACESTEA; 
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PAR UMAN 

 
Capitolul 64: Incaltaminte, ghetre si articole similare; parti din aceste obiecte 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul si parti ale acestora 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase si partile lor 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 67: Pene si puf si articole din acestea; flori artificiale; articole din 

par uman 
 

Nu exista informatii 
 
 

SECTIUNEA XIII:   ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,    AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA SI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu exista informatii 

 
Capitolul 70: Sticla si articole din sticla 

 
Nu exista informatii 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE SI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: Capitol unic 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.1.18 Perle naturale si de cultura, cu exceptia perlelor naturale din zonele de pescuit din 

Golful Arab 
 
Pozitie Cod S.H. *Obiecte admise conditionat 

Toate  perlele  importante,  chiar  daca  sunt  sau  nu  montate  in 
bijuterii, seturi. Vezi partea a 2-a, pct 2.12 si 2.12.1 
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SECTIUNEA XV: METALE COMUNE SI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fonta, fier si otel 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 73: Produse din fonta, fier si otel 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 74: Cupru si articole din cupru 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 75: Nichel si articole din nichel 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 76: Aluminiu si articole din aluminiu 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 78: Plumb si articole din plumb 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 79: Zinc si articole din zinc 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 80: Cositor si articole din cositor 
 

Nu exista informatii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu exista informatii 
 
 

Capitolul 82: Unelte si scule, tacimuri (cutite, linguri, furculite,etc.) din materiale 
comune; parti ale acestora din metale comune 

 
Nu exista informatii 

 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu exista informatii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI  SI  MATERIALE  ELECTRICE  SI  PARTILE  LOR; 
APARATE DE INREGISTRARE SAU DE REPRODUCERE A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

IMAGINII SI A SUNETULUI PENTRU TELEVIZIUNE, 
SI PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, incalzitoare de apa, masini, aparate si motoare 
mecanice, parti ale acestor masini sau aparate 

 
Nu exista informatii 

 
 

Capitolul 85: Masini si materiale electrice si partile lor; aparate de inregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de inregistrare sau de reproducere a 
imaginii si a sunetului pentru televiziune, si parti si accesorii ale acestora 

 
Pozitie Cod S.H. *Obiecte interzise 
85.01-48 Antene, aparate pentru receptia transmisiei tv, cu exceptia  satelitilor artificiali. 

*Obiecte admise conditionat 
Echipamente fara fir, radio-uri, televizoare, camere video. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 

SECTIUNEA XVII: Autovehicule, aeronava, nave si echipamente conexe 
 
 

Capitolul 86: Vehicule si echipamente pentru caile ferate sau similare si parti ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru caile de comunicatie 

 
Nu exista informatii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete si alte vehicule terestre; parti si accesorii 
ale acestora 

 
 

Pozitie Cod S.H. *Obiecte interzise 
87.01-16  Vehicule mici pe patru roti pentru copii, care nu sunt autorizate 

pentru circulatia pe drumuri publice. 
 

Capitolul 88: Navigatie aeriana sau spatiala 
 

Nu exista informatii. 
 
 

Capitolul 89: Navigatie maritima sau fluviala 
 

Nu exista informatii. 
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SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  SI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE SI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI SI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, 
de control sau de precizie, instrumente si aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti si accesorii ale acestora 

 
Nu exista informatii. 

 
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicarie 
 

Nu exista informatii. 
 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti si accesorii ale acestora 
 

Nu exista informatii. 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme si munitii si partile si accesoriile acestora; explozibili, artificii, pusti de 
vanatoare si arme de colectie si orice arma al carei import poate fi interzis de catre Ministerul de 
Interne. 

 

 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI SI PRODUSE DIVERSE 
 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite si necuprinse in alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase si articole similare; 
constructii prefabricate 

 
Nu exista informatii. 

 
 

Capitolul 95: Jucarii, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti si accesorii ale 
acestora 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Jucarii care contin clorura de metal si alte produse toxice de tipul “Drinking Bird” 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Pozitie Cod S.H. *Obiecte interzise 
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96.1.18 Produse publicitare referitoare la tutun, tigari sau tigarete, 
brichete, scrumiere produse de papetarie si imbracaminte cu 
imprimeuri referitoare la tutun. 
Bunuri fabricate in Israel sau marfuri importate din/prin Israel 
de catre firme si companii ilegale. 

 

 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colectie sau antichitati 
 

Capitol unic 
 

Nu exista informatii. 
 
 
 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise si admise conditionat la import (sau tranzit) 

 
 

Obiecte interzise sau 
admise conditionat   Obiectele enumerate mai jos sunt interzise daca nu dispun de autorizatie  emisa 

de autoritatile guvernamentale si daca nu coespund conditiilor conditionat de 
import. Este necesara autorizatie pentru produsele: 

 
1) Animale vii (pasari, bovine etc.) cu exceptie cazului in care sunt insotite de un 

certificate valabil la data importului si care este emis de autoritatile veteinare din 
tara de origine prin care sa ateste ca animalele nu sunt purtatoare de boli. Pentru 
importul cainilor este necesr un certificate de vaccinare impotriva turbarii emisde 
autoritatile veterinare din tara de origine si datat cu cel putin 6 luni inainte de 
import. Animalele fac obiectul controlului veterinar de catre autoritatile din 
Bahrain si sunt admise numai pe baza aprobarii acestora. 

 
2) Pe langa cele mentionate la pct. 1, pentru importul de cai este necesara autorizatie 

de la Clubul Ecvestru. 
 

3) Automatele sunt admise la import numai pe baza autorizatiei de la Ministerul 
Comertului si Agriculturii. 

 
4) Echipamente fara fir, radio-uri si televizoare, camere video, aparate radio fara fir 

utilizate in marina, cu exceptia celor admise la import pe baza autorizatiei speciale 
emisa de Autoritatea Vamala sau daca aceste produse sunt autorizate conform 
legislatiei in  vigoare cu privire la echipamente sau  pe baza autorizatiei de la 
Ministerul de Interne, dup ace s-a obtinut acordul de la Gulf Zone’s Pemanent 
Telecommunications Committee cu privire la undele electromagnetice. 

 
5) Medicamente si droguri, cu exceptia cazului in care aceste produse sunt importate 

de catre farmacii recunoscute de Ministerul Sanatatii si pe baza autorizatiei emisa 
de acest minister. Lista bunurilor importate trebuie sa poarte atat stampila 
serviciului Ministerului Sanatatii cat si semnatura oficiala. 
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6) Produsele chimice pot fi importat pe baza unui permis de import conform deciziilor 
Ministerului de Interne si a aprobarii acestuia. 

 
7) Alcoolul metilic sic el industrial pot fi importate pe baza autorizatiei emisa de 

Autoriatea Vamala. 
 

8) Bunuri al caror import se poate realiza prin agenti recunoscuti oficial: pot fi 
importate numai pe baza autorizatiei emisa de Ministerul  Comertului  si 
Agriculturii sau prin agent autorizat. 

 
9) Plasele pentru pescuit sunt admise la import numai pe baza aprobarii Ministerului 

Comertului si Agriculturii. 
 

10) Materialele radioactive fac obiectul autorizatiei Departamentului Sanatatii Publice. 

Obiecte interzise 

1) Bancnote falsificate provenite din orice tara. 
 

2) Perle naturale si de cultura, cu exceptia perlelor naturale care provin din zonele de 
pescuit din Golful Arab. 

 
3) Opiu sub orice forma. 

 
4) Hasis si preparatele acestuia (amestecuri si droguri derivate din hasis) 

 
5) Khat 

 
6) Seminte care contin narcotice sau substante stimulate de orice tip. 

 
7) Bauturi alcoolice importate illegal. 

 
8) Carti, reviste, filme, imagini video sau imprimate obscene, care contravin religiei, 

traditiei sau bunelor moravuri. 
 

9) Arme si partile si accesoriile acestora, explozivi, artificii, pusti de vanatoare, arme 
de colectie si arme interzise de ministerul de Interne. 

 
10) Alimente si bauturi care contin ciclamat ca indulcitor. 

 
11) Jucarii  care  contin  clorura  de  metal  sau  alte  produse  toxice  cunoscute  sub 

denumirea comerciala “Happy Drinking Bird” 
 

12) Modele de aeroplane controlate prin telecomanda. 
 

13) Pachete de tigari, cutii cu tigari si tutn care nu poarta inscriptia “ Tobacco is one 
of the main causes of cancer”. 

 
14) Dulciuri sub forma de tigari si tigarete pentru copii. 

 
15) Produse publicitare care fac reclama la tigari, tigarete, tutun sau alte materiale 

publicitare similare. 
 

16) Alimente  si  bauturi  improprii  consumului  uman  si  considerate  ca  atare  prin 
deciziile autoritatilor. 

 
17) Vegetale si grasimi animale care contin substante interzise prin religie, cum este 

untul olandez din marca “Deux Vaches” 

Editie UPU 2007 13 BAHRAIN 



18) Animale salbaice. 
 

19) Bunuri fabricate in Israel sau importate din/prin aceasta tara de catre firme si 
companii ilegale. 

 
20) Vehicule mici cu 4 roti pentru copii, a caror circulatie pe drumurile publice este 

interzisa. 
 

21) Substante adezive cunoscute sub numele commercial “Rubber cement earth” si 
“U.U.U.”. 

 
22) Fildes natural sau artificial, pentru consum local sau export. 

 
23) Antene pentru echipamente de satelit sau orice aparat care poate capta mesaje de 

televiziune transmise prin satelit. 
 

24) Benzina, pentru uz personal sau pentru comercializare. 
 

25) Curmali, puieti si flori taiate de curmali sau palmier si cocos ornamentali originari 
din tari pentru care importul este interzis, indiferent daca produsele sunt importte 
pentru uz sau comercializarea acestora. 

 
26) Jocuri de noroc. 

 
 
 

Obiecte interzise 
la export 

 

 
 
1) 

Produsele enumerate mai jos sunt interzise la export: 
 
Obiecte arheologice. 

 2) Ajutoare subventionate de stat. 

 3) Animale, pasari de curte, pasari si produsele acestora, cu exceptia coliviilor 
pentru pasari si puilor de o zi. 

 4) Bauturi alcoolice, cu exceptia importului de catre personae autorizate. 

 5) Nisip 

 6) Animale si pasarile pentru export trebuie sa fie insotite de un certificate de 
sanatate emis de Ministerul Comertului si Agriculturii. 

 7) Peste, cu exceptia cazurilor in care se obtine autorizatie de la Administratia 
Pisciculturii. 

 8) Arme si munitii, explozivi etc., al caror import este interzis, cu destinatia Israel 
sau altor tari care fac obectul unor decrete guvernamentale. 

 9) Bunuri de orice tip cu destinatia Israel sau alte tari care fac obiectul unor decrete 
guvernamentale 

 

Dispozitii privind Produsele enumerate mai jos sunt admise la import numai daca intrunesc 
admiterea la import conditiile specifice. 

 
- Alimente si bauturi: sunt admise la import numai dupa controlul efectuat de 
catre autoritatile sanitare si pe baza unui certificate prin care se atesta faptul ca 
produsele corespund consumului uman. 
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- Imprimate, inclusive casete video: se admit la import numai pe baza autorizatiei 
de la ministerul Informatiilor. 

 
- Animale vii si pasari: admise la import dupa efectuarea controlului de catre 
autoritati si pe baza unei autorizatii emisa de autoritatile veterinare. 

 
- Toate categoriile de perle importate, montate in bijuterii sau nu: sunt admise la 
import dupa efectuarea controlului de catre autoritati si pe baza autorizatiei emisa 
de Ministerul Comertului si Agriculturii. 

 
- Flori, seminte, puieti, flori taiate etc : sunt admise la import dupa efectuarea 
controlului de catre autoritati sip e baza autorizatiei emisa de un inginer 
agricultor. 

 
- Aparate si echipamente mentionate in lista obiectelor interzise, in conformitate 
cu decretele sau deciziile ministeriale implementate de Administratia vamala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea a doua: 
Conditii de admitere a obiectelor importate sau in transit 

 
 
 

2.2 Vegetale si Florile, semintele, puietii si florile taiate sunt admise la import dupa 
Produse vegetale efectuarea unei examinari si a unui control de catre un inginer agricultor. 

 
2.2.1 Alimentele si bauturile sunt admise la import dupa efectuarea 
controlului de catre autoritatile sanitare si pe baza unui certificate prin care 
sa ateste faptul ca produsele corespund consumului uman. 

 
2.8 Produse Importul oricaror medicamente sau droguri este autorizat doar prin intermediul 
farmaceutice  unei companii farmaceutice recunoscuta si autorizata de catre Ministerul 

Sanatatii.Lista bunurilor este determinata de respectivul Minister si companie 
farmaceutica. 

 
2.11 Carti, brosuri, Imprimatele, inclusiv filmele video, sunt admise numai pe baza autorizatiei 
ziare, imprimate emisa de Ministerul Informatiilor. 

 

2.17. Combustibili minerali. Uleiuri minerale si produsele obtinute prin 
Distilarea acestora, materii bituminoase, parefina minerala 

. 
2.17.1 Nu este admis importul substantelor radioactive, cu exceptia cazului 
in care se obtine autorizatie de la Departamentul Sanatatii Publice. 

 
2.17.2 Substantele chimice fac obiectul autorizatieide import in conformitate 
cu deciziile Ministerului de interne si sunt admise la import pe baza 
autorizatiei emisa de acesta. 

 
2.18 Fibre sintetice si artificiale, plase pentru pescuit: sunt admise la import 
doar pe baza aprobarii Ministerului Comertului si Industriei. 
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2.19 Bunurile care pot fi importate de catre agenti autorizati sunt admise la 
import pe baza autorizatiei emise de ministerul Comertului si Agriculturii 
sau prin agenti autorizati. 

 
2.20 Toate echipamentele sau aparatele care sunt mentionate in listele si 
reglementarile privitoare la interdictii la import urmare unor Decrete 
ministeriale se afla sub incidenta de aplicare a Autoritatii Vamale. 

 
 
 
 
 
 
 
Partea a treia: 
Dispozitii speciale, vamale si altele 

 
 

3.1 Intocmirea Declaratiile vamale trebuie sa contina urmatoarele informatii: 
Declaratiilor vamale 

 
1. numele si adresa expeditorului/destinatarului 
2. tara de origine si de destinatie a trimiterii 
3. descrierea continutului trimiterii 
4. greutatea bruta si neta 
5. valoarea trimiterii mentionand unitatea monetara utilizata 

 
Declaratia vamala trebuie sa contina si informatii cu privire la 
Caracterul trimiterii, in conformitate cu regulamentele vamale 
(ex: cadou, monster, bunuri imprumutate sau admise 
temporar; semnatura expeditorului). 

 
Incalcarea dispozitiilor Incalcarea dispozitiilor vamale cu privire la expedierea 
vamale  trimiterilor postale intra sub incidenta dizpozitiilor legale 

generale referitoare la serviciile vamale. 
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BANGLADESH 
 
 
Administratia postala din Bangladesh nu admite trimiteri postale cu valoare declarata ce contin 
obiecte pasibile de taxe vamale. 

 
 

Obiecte interzise 
 
Conform Conventiei UPU, Administratia Postala din Bangladesh nu accepta trimiterile postale 
care contin: 
- monede, bancnote; 
- titluri de proprietate sau alte valori la purtator; 
- cecuri de calatorie; 
- pasapoarte; 
- scrisori de acreditare; 
- platina, aur, argint, prelucrate sau neprelucrate; 
- pietre pretioase; 
- bijuterii si alte obiecte de valoare. 

 
Administratia Postala din Bangladesh nu accepta scrisori recomandate, scrisori simple, colete 
si trimiteri EMS care contin: 
- cecuri la purtator 
- cecuri bancare 
- carduri de credit 
- numerar/valuta straina 
(vezi circulara BI UPU 149/2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 BANGLADESH 



BARBADOS 
 

Obiecte interzise: 
 

1) Substante periculoase; 
2) Explozivi; 
3) Gaze comprimate; 
4) Gaze comprimate inflamabile; 
5) Gaze comprimate neinflamabile; 
6) Substante lichide inflamabile; 
7) Lichide piroforice; 
8) Substante solide inflamabile; 
9) Substante periculoase in conditii de umezeala; 
10) Material oxidant; 
11) Peroxizi organici; 
12) Elemente otravitoare/nocive; 
13) Substante infectioase; 
14) Materiale iritante; 
15) Materiale radioactive; 
16) Substante corozive; 
17) Material polimerizabil; 
18) Material magnetizat; 
19) Medicamente,droguri periculoase; 
20) Instrumente ascutite; 
21) Indecente,obscene,murdare; 
22) Marfuri perisabile; 
23) Lichide,vopseluri; 
24) Arme; 
25) Filme; 
26) Seminte de bumbac 
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  Belarus 
Prima parte: BELARUS 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 

 
SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 0101.00- 

0106.00 
În funcţie de natura şi originea acestora importul de animale vii este 
fie interzis, fie reglementat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate animalele. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-05 
02.07-08 
02.10 

Toate tipurile de carne. În funcţie de natura şi originea acestor produse, 
importul lor este fie interzis fie reglementat. 
Toate coletele ce contin carne de porc sau produse din canre de porc 
vor fi returnate la expeditor.(circulara 84/11.04.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 În funcţie de natura şi originea acestora, importul produselor de acest tip 

este fie interzis, fie reglementat. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzis 
04.01-06 Lapte şi produse lactate. În funcţie de natura şi originea acestor produse, 



 importul este fie interzis fie reglementat. 
04.07-08  Oua de pasări. 
04.10 0410.00 Alte produse 

 

Belarus 
 

 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
04.01-06  Lapte şi produse lactate. În funcţie de natura şi originea acestor produse, 

importul acestora este fie interzis fie reglementat. 
04.07-08  Oua de pasări 
04.09 0409.00 Miere naturala 
04.10 0410.00 Alte produse 

  Vezi a doua parte, pct. 2.1. 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Copaci şi alte plante; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi plante ornamentale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Plante verzi, bulbi şi flori tăiate contaminate cu paraziţi consideraţi a 

fi periculoşi pentru culturi. 
 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 

Seminţe pentru îngrăşământ şi plante. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 
 

Capitolul 7: Plante comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 În funcţie de natura şi originea acestor produse, importul lor este fie 

interzis fie reglementat. 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 

Seminţe pentru îngrăşământ şi plante. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-10 Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziţi consideraţi a 

fi periculoşi pentru culturi. 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 

În funcţie de natura şi originea acestor produse, importul lor este fie 
interzis fie reglementat. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Nu există informaţii. 



 
Capitolul 10: Cereale 

 
10.01-08 Toate cerealele. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

Belarus 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Toate produsele. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante 

industriale sau medicinale; paie şi furaje. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.04-14 Seminţe pentru îngrăşământ, plante şi produse vegetale contaminate 

cu paraziţi consideraţi a fi periculoşi pentru culturi. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Seminţe pentru îngrăşământ. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 
Capitolul 13: Lac; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11  Opium şi alte substanţe care conţin narcotice. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit; produse de origine vegetală, nementionate 

şi necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Produse care nu respecta condiţiile impuse 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.1. 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 În  funcţie  de  natura  şi  originea  acestor  produse,  importul  este  fie 

interzis, fie reglementat. 



 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.1. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte parti de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04-08 Vinuri şi băuturi spirtoase. Toate tipurile 

de produse care conţin alcool 
- Produse alcoolice, alcool etilic, bere. (circulara 181/06.09.2010) 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru 
animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01-09 În  funcţie  de  natura  şi  originea  acestor  produse,  importul  este  fie 

interzis, fie reglementat. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Tutun şi produse fabricate pe baza de tutun. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01-30 Pământ şi pietre 



 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

Belarus 

 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-15 Produse care conţin substanţe explozive şi substanţe toxice. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi anorganici sau organici ai metalelor 

preţioase, ale elementelor radioactive, ai metalelor din pământuri rare sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.43 2843.10- Metale preţioase şi compuşii 

 2843.90  
28.44 2844.10- acestora. Materii radioactive. 

 2844.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 2939.10 Alcaloizi vegetali naturali sau obţinuţi prin sinteza şi sărurile lor; eterii 

 2939.90 acestora 
  Alte produse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



Belarus 
30.01-06 Medicamente şi produse preparate cu vitamine ce conţin narcotice şi 

substanţe psihotrope. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii colorante, 

vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau cosmetice. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întretinere şi curaţenie, lumânari şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Toate substanţele enumerate în capitolul 36. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-04 Pelicule fotografice şi cinematografice, placi fotografice nedevelopate, 

hârtie foto. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-23 Surse radioactive. Materiale nucleare, inclusiv deşeuri. 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 



 
 

Nu există informaţii. 

Belarus 

 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, POSETE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Piei şi piei tăbăcite, ca materie prima. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole curelărie şi şelărie; articole de voiaj, poşete şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei grafice; texte 
manuscrise sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Produse ale industriei tipografice sau industriilor conexe care conţin 

informaţii periculoase pentru interesele politice şi economice a 
Republicii  Belarus,  privind  garanţia  Statului,  protecţia  sănătăţii  şi 



 
valorile morale. 

Belarus 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, fir fin sau grosier de animale; fire şi tesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-05 Lână ca materie prima. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56:  Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.05 5605.00 Fire metalice cu aur sau fire de aur. 

 
Capitolul 57: Covoare şi articole similare din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
58.8 5808.90 Pasmanterii cu sau în fir de aur. 
58.9 5809.00 Ţesături cu sau în fir de aur. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Ţesături din materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 



Belarus 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte din materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62:  Articole şi accesorii de îmbracaminte, altele decât din materiale tricotate 

sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile; seturi; îmbracaminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul; parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66:  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, biciuri, cavase şi parti ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67:  Pene şi puf apretate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 



 
 

Nu există informaţii. 

Belarus 

 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE FINE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE 
PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE; 
GABLONTURI, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
 

- Pietre pretioase in orice forma sau conditie, diamente naturale, exceptie facand bijuteriile. 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: (Rezervat pentru o utilizare viitoare eventual în sistemul armonizat) 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 



Belarus 
Capitolul 82: Unelte, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI  ALE  ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE  REPRODUS IMAGINI  ŞI 
SUNETE  DE  TELEVIZIUNE  ŞI  PARTI  ŞI  ACCESORII 
ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boiler, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale acestora. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01-85 Produse similare ce conţin surse de raze radioactive, materiale nucleare, 

inclusiv deşeuri. 
 

Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Vezi capitolul 84 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale  
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Nave, bărci şi construcţii navale 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  CONTROL 
SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;      OROLOGERIE;       INSTRUMENTE 



Belarus 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
orologerie; instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01-12 Cronometre în casete şi brăţară cu metale preţioase. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate  armele,  muniţiile,  partile  şi  accesoriile  acestora.  Echipamente 

speciale ce pot provoca leziuni fizice sau paralizie. 
Imitaţii de arme de foc ce funcţionează cu gloanţe oarbe. 
Recipiente de aerosoli ce conţin gaze iritante, paralizante sau 
nocive. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; articole de lenjerie de pat; aparate 
de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diverse articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.4 9704.00 Vezi a doua parte, pct. 2.11. 
97.5 9705.00 Vezi a doua parte, pct. 2.1. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1.Animale vii Toate           animalele (inclusiv pasări, animale cu blana, albine, peşte şi 
alte şi produse de organisme acvatice, embrioni şi sperma de animale, icre de peşte); 
origine animală 

Produse de origine animală (carne şi produse din carne, peşte, oua, 
produse apicole) 

Materii brute de origine animală (piei, lână bruta, blanuri, puf, pene, 
sânge, oase, substanţe endocrine şi alte materii brute) 

Furaje (grăunte furajere, alimente combinate, amestecuri alimentare, 
rizocarpi şi tuberculi, făină de oase, făină de carne şi de peşte) 

Preparate veterinare, materii biologice 

Expedierea obiectelor menţionate poate fi autorizata doar pe baza 
autorizaţiei eliberată de către Inspectoratul Veterinar de Stat a 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a Republicii Belarus. 

 
Detalii suplimentare cu privire la condiţiile de expediere şi dispense pot 
fi obţinute de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a Republicii 
Belarus (Inspectoratul Veterinar de Stat): 

Ministry of Agriculture and Food (State Veterinary Inspectorate) 
220030 Minsk, 15 Kirov Street, 
Tel.: (+ 375 17) 220 17 66 şi 220 01 95. 

 
Administraţia poştală din Belarus doreşte să informeze administraţile 
poştale membre UPU , că începând cu date de 11 august 2007, va fi 
interzis temporar importul de produse animale , cum ar fi carnea, 
măruntaie comestibile de animale şi derivate ale acestora, păsări de curte 
şi hrană pentru anumale. 
Circulara BI/UPU nr. 84/11.04.2011: Administatia postala din Belarus, 
informeaza operatorii postali desemnati, membrii UPU referitor la faptul 
ca masurile de verificare a coletelor, pachetelor mici si trimiterilor EMS 
ce contin marfuri expediate din tari afectate de pesta porcina africana vor 
fi suplimentate. Astfel, toate trimiterile postale care contin carne de porc 
sau produse din carne de porc vor fi returate expeditorului. 

 
In scopul evitarii importului de microbi ai maladiei Newcastle sau ai 
febrei africane, au fost adoptate urmatoarelerestrictii la importul in 
republica Belarus: 
 Produse din Elvetia: pasari de curte vii, oua pentru clocit, puf si 
pene, carne de pasare si orice produs derivat, orice produs preparat pe 
baza de pasari de curte, furaje si aditivi pentru harna animalelor, inclusiv 
cele preparate pe baza de pasari si peste. 
 Produse din Rusia (Federatia): porci vii, sperma de vier, carne de 
porc si orice produs derivat, piei, intestine si produse derivate, trofee de 
vanatoare, furaje, aditivi de origine vegetala sau animala destinata harnei 
animalelor, inclusiv cele preparate pe baza de pasari si peste, cat si orice 
echipament utilizat pentru cresterea, transportul si taierea porcilor. 
Orice trimitere postala care contine produsele mai sus mentionate va fi 
returnata in tara de origine 

Ediţie: 2008 13 



2.2.Vegetale şi Expedierea seminţelor şi plantelor este autorizata sub rezerva prezentării 
produse vegetale unui certificat fitosanitar eliberat de ţara de origine 

Detalii suplimentare privind aceste dispoziţii pot fi obţinute de la 
Inspectoratul de Carantina a Plantelor a Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a Republicii Belarus: 

Plant Quarantine Inspectorate 
220014 Minsk, 21 Minine Street, building 1, 
Tel.: (+375 17) 226 25 96. 

 
2.8 Produse Medicamentele şi preparatele pe baza de vitamine pot fi expediate pe 
farmaceutice baza  prezentării  autorizaţiei  emisă  de  Ministerul  Sănătăţii  Publice  a 

Republicii Belarus 
 
2.11 Cărţi, broşuri,  Expedierea timbrelor poştale obliterate şi neobliterate este autorizata 
jurnale, imprimate numai cu titlu de schimb filatelic reglementat 

 
 
INTERDICTII la transportul prin trimiteri postale internationale catre Belarus: 

 
 orice arme si munitii si parti ale acestora,sau articole similare in constructia de arme 

civile; 
 bunuri explozive,dispozitive de aprindere sau explozive; 
 organisme patogenice sau potential patogenice; 
 produse perisabile; 
 produse din alcool,alcool etilic,bere; 
 produse din tutun si amestecuri de tutun de toate tipurile; 
 artefacte culturale(adresata,destinata uzului personal,persoane private); 
 pietre pretioase de orice fel sau diamante naturale,cu exceptia celor pentru bijuterii ; 
 narcotice,substante psihotrope si precursori ai acestora,precum plante si ciuperci care 

contin substante stupefiante,substante psihotrope si precursori ai acestora,de orice fel si 
forma,inclusiv fructele lor,seminte si spori; 

 substante nocive pentru stratul de ozon; 
 deseuri periculoase; 
 alte articole interzise la export in conformitate cu actele UPU 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.4. Dispoziţii I. Articolele supuse taxelor vamale nu pot fi expediate în trimiteri 
vamale diverse: simple sau recomandate 

 
II. Următoarele articole nu pot fi expediate în trimiteri poştale internaţionale: 

2.1. articole care, prin natura sau ambalajul lor, pot prezenta un pericol pentru lucrătorii 
poştali, sau pot murdari/deteriora trimiterile şi echipamentele poştale; 

 
2.2. produse alimentare perisabile. 

 
2.3. articole obscene sau imorale 

 
2.4. deşeuri industriale care nu pot fi tratate sau utilizate în Rep. Belarus 

 
2.5. materiale radioactive 

 
2.6. substanţe explozive, inflamabile sau alte materii periculoase 

 
2.7. narcotice sau substanţe psihotrope 

 
2.8.animale vii; este admis importul de albine, lipitori, viermi de mătase, paraziţi şi 

distrugători de insecte dăunătoare pentru cercetări şi care fac obiectul schimbului între 
instituţiile oficial recunoscute, după prezentarea permiselor de către organele autorizate 

 
2.9.documente cu caracter de corespondenta curenta şi personala, precum şi corespondenta 

între persoane care nu sunt nici expeditori,  nici destinatari, sau între persoane care locuiesc 
cu aceştia 

 
2.10. imprimate, produse audio-video şi alte instrumente media de informare 

ce conţin date care pot dauna intereselor politice sau economice ale Rep. Belarus, securităţii 
naţionale, protecţiei sănătăţii şi valorilor morale 

 
2.11. publicaţii tipărite şi ecograme, documente cu caracter de corespondenta 

actuala şi personala, timbre poştale, formulare de plata, obliterate sau nu, şi alte garanţii 
bancare 

 
2.12. devize ale Rep. Belarus şi Fed. Ruse. 

 
III. Articole admise condiţionat 

3.1. expedierea devizelor străine (altele decât cele ale Fed. Ruse) şi orice instrument de plata 
nu este admisa decât prin intermediul trimiterilor cu valoare declarata. Valoarea declarata a 
titlurilor de plata în devize străine şi a devizelor străine nu trebuie să depăşească 200 USD, 
exprimata în DST, la cursul oficial din ziua prezentării trimiterii. (circulara Biroului 
Internaţional al UPU nr. 153/2002). 

 
3.2. obiecte admise la import pe baza prezentării permisiunilor organelor autorizate 
3.2.1. materii prime, materiale, echipamente, tehnologii şi informaţii referitoare la ştiinţele 
tehnice ce pot fi utilizate pentru confecţia armamentului şi a tehnicii de război 
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3.2.2. materiale, echipamente şi tehnologii ce pot fi utilizate la confecţionarea armelor de 
distrugere în masa precum şi mijloacele lor de transport 

 
3.2.3. armele de foc de toate tipurile, arme de vânătoare şi de tir, armele cu gaz, lame de tăiat şi 
înjunghiat de orice fel, mecanisme şi aparate speciale de lovit, rănit sau cu efect paralizant 

 
3.2.4. medicamente care conţin narcotice şi substanţe psihotrope, precursori (substanţe chimice 
utilizate pentru fabricarea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope), organe  şi membre ale 
corpului uman (biotransplanturi) 

 
3.2.5. echipamente radio-electronice şi instalaţii de frecventa înalta care emit radiaţii 
3.2.6. alcool 

 
3.2.7. articole tehnice destinate obţinerii informaţiilor secrete 

 
3.2.8. tehnici de codaj 

 
3.2.9. plante, partile şi derivatele acestora care figurează în Convenţia cu privire la schimbul de 
comerţ internaţional a speciilor faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie 
3.2.10. substanţe care distrug stratul de ozon precum şi produsele care conţin aceste materii, în 
conformitate cu lista Protocolului de la Montreal/16/09/1987 cu privire la substanţele care 
distrug stratul de ozon. 

 
Articolele expediate pe cale poştală în Belarus, o singura data pe luna aceluiaşi destinatar, sunt 
scutite de taxe vamale pana la o valoare maxima de 100 EUR (pentru trimiterile al căror 
conţinut nu poate fi divizat valoarea maxima este de 120 EUR) 

 
Articolele de mai jos fac subiectul taxelor vamale calculate ca procentaj din valoarea lor sau în 
EUR. 

 
Materiale  de  construcţii,  tapet:  30% sau  cel  puţin  2  EUR  pe 
kilogram 

 
Aspiratoare: 30% sau cel puţin 15 EUR pe articol 

Fier: 30% sau cel puţin 2 EUR pe articol 

Cuptoare cu microunde: 30% sau cel puţin 15 EUR pe articol Sobe, 

cuptoare electrice: 30% sau cel puţin 30 EUR pe articol Frigidere 

pentru uz casnic: 30% sau cel puţin 40-50 EUR pe articol 

Maşini de spălat (automate) pentru uz casnic: 30% sau cel puţin 240 EUR pe articol 
Maşini de cusut pentru uz casnic: 30% sau cel puţin 40 EUR pe articol 

 
Notebook-uri care cântăresc pana la 10Kg: 30%, sau cel puţin 240 EUR pe articol 

 
Monitoare color cu tub catodic(CRT), în conformitate cu dimensiune ecranului (diagonala): 
30% sau cel puţin 20-65 EUR pe articol 
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Aparate video pentru uz casnic: 30% sau cel puţin 35 EUR pe articol 
 

Monitoare color cu cristale lichide (LCD), în conformitate cu dimensiune ecranului (diagonala): 
30% sau cel puţin 50-110 EUR pe articol 

 
Televizoare (CRT), inclusiv sisteme “home cinema”, în conformitate cu dimensiunea ecranului 
(diagonala): 30% sau cel puţin 30-100 EUR pe articol 

 
Televizoare (LCD), inclusiv sisteme “home cinema”, în conformitate cu dimensiunea ecranului 
(diagonala): 30% sau cel puţin 500-1000 EUR pe articol 

 
Actualizare Circulara 181/6.09.2010 
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Belgia 
 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

 
01.01-06 0101.11- Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase 

0106.39 (interdicţie poştală). 
 

* Obiecte admise condiţionat 
01.06 0106.00  Albine, lipitori şi viermi de mătase. Importul este supus unui control 

veterinar. Vezi partea a 2-a, pct. 1.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie 
02.01-10 

 

 
 
 
 
 
 
 

02.08 

Cod S.H. 
0201.10- 
0210.99 

 
 
 
 
 
 

0280.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Produsele alimentare de origine animală sunt supuse unui control 
sanitar. Vezi a 2-a parte, pct. 1.3. 
Importul produselor alimentare preambalate este supus 
respectării regulilor cu privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 
Diferite specii animale şi plante, precum şi articolele obţinute din 
parti ale acestor specii, sunt supuse masurilor de protecţie. Vezi a 
2-a parte, pct. 1.5. 
Importul de vânat este supus legislaţiei din domeniul 

0208.90 vânătorii. Vezi a 2-a parte, pct. 1.4. 
 

* Obiecte interzise 
02.08 0208.90 Piele de pasare. Vezi partea a 2-a, pct. 1.6. 

Capitolul 3:  Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

03.01-07 0301.10-  Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse unui control 
0307.99 sanitar. Vezi partea a 2-a, pct. 1.3. 

 
Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor 
cu privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

04.01-10 0401.10-Lapte, oua, miere şi alte mărfuri alimentare sunt supuse unui control 
0410.00  sanitar. Vezi a 2-a parte, pct. 1.3. 

 
Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus respectării 
regulilor cu privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 
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Belgia 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 0501.00- Importul acestor produse este supus controlului veterinar. Vezi partea a 

0511.99  2-a, pct. 1.2. 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 0601.10- Anumite produse vegetale sunt supuse controlului fitosanitar. Vezi partea a 

0604.99  doua, pct. 2.2. 
 

06.02 0602.10- Plantele şi butaşii de plop precum şi butaşii de vita-de-vie sunt supuse 
0602.20  inspecţiei sanitare. Vezi a 2-a parte, pct. 2.4 

 
06.03-04 0603.11- Flori tăiate şi frunze proaspete. Vezi partea a 2-a, pct.2.1. 

0604.99 
06.01-04 0601.10- Diferite specii animale şi vegetale, precum şi articolele obţinute din acestea, 

0604.99  sunt supuse masurilor de protejare. Vezi partea a 2-a, pct. 1.5. 
 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01 0701.10- Cartofii sunt supuşi unui control fitosanitar. Plantele de cartofi sunt supuse 

0701.90  legislaţiei referitoare la seminţe şi răsaduri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi 2.4. 
 

07.02-14 0702.00- Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu 
0714.90  privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 

 
07.01-14 0701.10- Anumite legume proaspete sunt supuse unui control de calitate. Vezi a 2-a 

0714.90  parte, pct. 2.1. 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.05-10 0805.10- Anumite fructe proaspete sunt supuse unui control de calitate. Vezi partea a 

0810.90  2-a, pct. 2.1. 
 

08.08 0808.10- Merele şi perele sunt supuse, în anumite perioade ale anului, unui control 
0808.20  fitosanitar. Vezi partea a 2-a, pct.2.2. 

 
08.01-14 0801.11- Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus reglementarilor 

0814.00  în materie de marcaj. Vezi partea a 2-a, pct. 3. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 0901.11- Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu 

0910.99  privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 
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Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 1001.10- Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus respectării 

1008.90  regulilor în materie de marcaj. Vezi partea a 2-a, pct. 3. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 1101.00- Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu 

1109.00  privire la marcaj. Vezi partea a 2-a, pct.3. 
 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.9 1209.10- Importul de seminţe este supus controlului de calitate; unele categorii de 

1209.99  seminţe sunt supuse unui control fitosanitar. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4 şi 2.2. 
 

12.10 1210.10- Conurile de hamei sunt supuse controlului de calitate. Vezi partea a 2-a, pct. 
1210.20 2.1. 

 
12.11 1211.90  Cocculus indicus (planta caţărătoare din Indiile de Est), stimulent narcotic 

otrăvitor. Vezi a 2-a parte, pct.2.3. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.13  Sucurile şi extractele vegetale din hamei sunt supuse unui control de 

calitate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Obiecte admise fara restricţii 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor;grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 1501.00- 

1522.00 
Importul de mărfuri alimentare preambalate este supus 
regulilor cu privire la marcaj. Vezi a 2-a parte, pct. 3. 

Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse controlului sanitar. Vezi 
a 2-a parte, pct.1.3. 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 1601.00- 

1605.90 
Importul de mărfuri alimentare preambalate este supus 
regulilor în materie de marcaj. Vezi partea a 2-a, pct.3. 

 

Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse controlului sanitar. Vezi 
partea a 2-a, pct. 1.3. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H 
17.01-17.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H 
18.01-18.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 1901.10- 

1905.90 
Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus 
regulilor cu privire la marcaj. Vezi partea a 2-a, pct. 3. 

 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte parti de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 2001.10- Importul de mărfuri alimentare preambalate e supus respectării 

2009.90  regulilor în materie de marcaj. Vezi partea a 2 -a, pct. 3. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 2101.11- Importul de mărfuri alimentare preambalate este 

2106.90 supus regulilor cu privire la marcaj. Vezi partea a 2-a, pct.3. 
 

Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse unui control sanitar. 
Vezi partea a 2-a, pct. 1.3. 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 

 
Poziţie Cod S.H 
22.01-22.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H 
23.01-23.04 Nu există restricţii 
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Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H 
24.01-24.04 Nu există restricţii 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H 
25.01-25.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H 
26.01-26.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H 
27.01-27.04 Nu există restricţii 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 

Poziţie 
28.06 

Cod S.H. 
28.06.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Acid clorhidric sau clorura de hidrogen. 

28.07 2807.00 Acid sulfuric. 
28.41 2841.61 Permanganat de potasiu. Vezi partea a 2-a, pct.4. 

 
 

 
28.44 2844.10 

2844.50 

* Obiecte interzise 
Materii radioactive (interdicţie poştală) 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 2901.10- Importul stupefiantelor nu este autorizat decât cu avizul Ministerului 

 2942.00 sănătăţii publice. 
29.02 2902.30 Toluen 
29.09 2909.11 Eter etilic (eter dietilic) 
29.14 2914.11 Acetona 

 2914.12 Metiletilcetona (butanona) 
 2914.31 Fenil1-propanona -2(fenilacetona) 
29.15 2915.24 Anhidrida acetica 
29.16 2916.34 Acid fenilacetic 
29.22 2922.43 Acid antranilic 
29.24 2924.29 Acidul N- acetilantranilic. 
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29.32 2932.90 3,4-metilendioxi-2-fenilpropanona, izafrol (cis şi trans), peperonal, safrol 
29.33 2933.32 Piperidina 
29.39 2939.41 Efedrina, ermometrina, ergotamina, acid lisergic,pseudoefedrina 
 2939.59  

  Toate produsele sunt supuse legislaţiei cu privire la precursori. Vezi partea a 
2-a, pct.4. 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.02-04 Importul este autorizat doar pentru farmacii, nu pentru persoane fizice. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H 
31.01-31.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.03-06 3203.00- Materii colorante (interdicţie poştală). 

3206.50 
32.08-10 3208.10- Cutii vidate de vopsea (interdicţie poştală) 

3210.00 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H 
33.01-33.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H 
34.01-34.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H 
35.01-35.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 

Piroforice; materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Materiale considerate ca fiind inflamabile şi periculoase: 

36.1 3601.00  Prafuri explozive 
36.2 36.02.00 Explozibil 
36.3 3603.00  Detonatori - Capse de fulminat de mercur. 
36.04 3604.10 3604.90 Rachete 
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36.5 3605.00  Chibrituri 
36.6 3606.10 3606.90 Materii inflamabile (interdicţie poştală). 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.04-06 3704.00-3706.90 Fotografii şi filme contrare bunelor moravuri. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. 
38.01-38.25 Nu există restricţii 

Belgia 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. 
39.01-39.26 Nu există restricţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. 
40.01-40.17 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-41.15 Anumite specii animale şi vegetale, precum şi articole din acestea, sunt 

supuse masurilor de protecţie. Vezi partea a 2-a, pct. 1.5. 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Vezi capitolul 41. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Vezi capitolul 41. 
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SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21 4401.10-4421.90 Anumite obiecte din lemn sunt supuse unui control sanitar. Vezi 

partea a 2-a, pct.2.2. 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Poziţie Cod S.H. 
45.01-45.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. 
46.01-46.04 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Poziţie Cod S.H. 
47.01-47.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. 
48.01-48.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02 Ziare care se raportează la procedeul "scrisorilor lanţ" sau la orice procedeu 

similar. 
49.03 4903.00  Articole contrare bunelor moravuri. 
49.07 4907.00  Bancnote, valori la purtător. 
49.11 Imprimate ce fac parte total sau parţial din documente ale loteriilor străine 

sau neautorizate în Belgia. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
49.07 4907.00  Articolele de mai sus sunt interzise în Coletele simple, aceste obiecte trebuie 

să fie expediate în colete cu valoare declarata. 
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SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. 
50.01-50.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi tesături din păr de mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Anumite produse textile fac obiectul masurilor economice. Vezi partea a 2-a, 

pct. 5. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 

textile sintetice sau artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01-08 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Vezi capitolul 51 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole e 

acest gen 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.08 5608.19  Plase de tip “japonez" pentru prinderea păsărilor. Vezi partea a 2-a, pct. 1.6. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
59.01-11 Vezi capitolul 51 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-06 Vezi capitolul 51. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01-17 Vezi capitolul 51. 

Belgia 

 

Capitolul 62: Îmbracaminte şi accesorii de îmbracaminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Vezi capitolul 51 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbracaminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10 Vezi capitolul 51. 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
 

Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din aceste obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. 
64.01-64.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
65.01-65.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi partile lor 

 
Poziţie Cod S.H. 
66.01-66.03 Nu există restricţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. 
67.01-67.04 Nu există restricţii 
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SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. 
68.01-68.15 Nu există restricţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. 
69.01-69.14 Nu există restricţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. 
70.01-70.20 Nu există restricţii 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE   ŞI   OBIECTE   DIN   ACESTEA;   BIJUTERII 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. 
71.01-71.20 Nu există restricţii 

 
 

SECTIUNEA XV: 
 
Capitolul 72: 

METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 
Fontă, fier şi oţel 

 

Poziţie 
72.01-72.29 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel  

Poziţie 
73.01-73.26 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru  

Poziţie 
74.01-74.19 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel  

Poziţie 
75.01-75.08 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 
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Capitolul 76: 

 
Aluminiu şi articole din aluminiu 

 

Poziţie 
76.01-76.08 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 77: Rezervat  

 
Capitolul 78: 

 
Plumb şi articole din plumb 

 

Poziţie 
78.01-78.06 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc  

Poziţie 
79.01-79.08 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor  

Poziţie 
80.01-80.07 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea  

Poziţie 
81.01-81.08 

Cod S.H. 
Nu există restricţii 

 

 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; parti ale acestora din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. 
82.01-8215 Nu există restricţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. 
83.01-83.11 Nu există restricţii 
83.01-83.12 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 
APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, parti ale acestor maşini sau aparate 
 

Poziţie Cod S.H. 
84.01-84.08 Nu există restricţii 
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Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi partile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
85.01-85.08 Nu există restricţii 

 
SECTIUNEA XVII: Autovehicule, aeronave, nave si echipamente conexe 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Poziţie Cod S.H. 
86.01-86.09 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
87.01-87.16 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie Cod S.H. 
88.01-88.05 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. 
89.01-89.08 Nu există restricţii 

 
 
 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
90.01-90.33 Nu există restricţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. 
91.01-91.14 Nu există restricţii 
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Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
92.01-92.02 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Importul de arme este supus controlului de securitate publica. Vezi 
partea a 2-a, pct. 6. 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. 
94.01-94.06 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.03 9503.00  Jucăriile trebuie să corespunda regulilor cu privire la marcaj. Vezi partea a 

2-a, pct. 7. 
 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. 
96.01-96.18 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.5 9705.00  Pasări împăiate; oua fara conţinut. Vezi partea a 2-a, pct. 1.6. 
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Restricţii la importul prin posta 

Avertizări: 
 

1. Descrierea produselor. 
Produsele cuprinse în prezenta lista sunt adesea desemnate sub o denumire globala, de ex: “vânat” sau 
“produse alimentare de origine animală”. Unele din aceste produse fac obiectul listei precise care 
poate fi consultata în birourile vamale. Astfel, lista materialelor şi obiectelor textile de la secţiunea XI 
conţine 27 pagini; lista speciilor prevăzuta la Convenţia de la Washington (CITES) conţine mai mult 
de o suta de specii. In plus, este dificil să se aplice coduri din sistemul armonizat de clasificare unor 
categorii de produse care fac parte din  categorii mai vaste. Este vorba de produsele care cad sub 
incidenţa reglementarilor privind: 
- securitatea produselor, 
- mărfurile contrafăcute 
- mărcile care ar putea determina pe consumatori sa presupuna ca sunt de origine belgiana. 

 
De asemenea, nu s-a ţinut cont de articolele al căror transport este puţin probabil de a se realiza prin 
posta, cum ar fi deşeurile. 

 
2. Clasificarea produselor. 
În principal, pentru motivele menţionate mai sus, este imposibila o clasificare precisa, după sistemul 
armonizat, a tuturor produselor prevăzute. De aceea, produsele desemnate global au fost incluse în 
clasificări în care se regăsesc cel mai frecvent. 

 
3. Interdicţiile poştale. 
Aceste produse au fost inserate în lista conform instrucţiunilor cerute. Posta este singura în măsura să 
administreze aceste materii şi să redacteze eventualele comentarii de la partea a 2-a. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
1. Animale, produse de origine animală şi produse alimentare de origine animală 
1.1. Albine, lipitori şi viermi de mătase 
În ceea ce priveşte importul de albine, lipitori şi viermi de mătase, este necesar o inspectie poştală 
efectuata imediat după introducerea acestora pe teritoriul comunitar. În Belgia, birourile de inspecţie 
poştală sunt: 

 Pe mare Aerian  
Anvers X  X 
Ostende X  X 
Charleroi-Gosselies   X 
Zeebrugge X   
Zaventem   X 
Bierset   X 

Eliberarea pentru utilizare se face numai după prezentarea în vama a unui document de control veterinar 
semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

 
 

1.2. Produse de origine animală 
În ceea ce priveşte importul produselor de origine animală, este necesară o inspecţie poştală efectuata 
imediat după introducerea acestora pe teritoriul comunitar. În Belgia, birourile de inspecţie sunt: 

 
Pe mare Aerian 

 

Anvers X X 
Gand X  
Ostende X X 
Charleroi-Gosselies  X 
Zeebrugge X  
Zaventem  X 

 

Eliberarea pentru utilizare se face numai după prezentarea în vama a unui document de control veterinar 
semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

 
1.3. Produse alimentare de origine animală 
În ceea ce priveşte importul produselor alimentare de origine animală destinate consumului uman, este 
necesar un examen efectuat în biroul de inspecţie poştal, imediat după introducerea pe teritoriul 
comunitar. În Belgia, birourile de inspecţie sunt situate în Anvers, Gand, Ostend, Zaventem ,Zeebrugge 
şi Gosselies. 

 
Persoana care răspunde de import are obligaţia să informeze biroul poştal de inspecţie cu cel puţin 24 
ore înainte prin documentul de control import (anexa 1). 
Eliberarea  pentru  utilizare  a  produselor  alimentare  se  face  numai  după  prezentarea  în  vama  a 
documentului de control import semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

 
Mai mult, costul de expertiza şi taxele de control, calculate şi percepute de Autoritatea Vamală sunt 
obligatorii pentru unele produse. 

 
Reglementările nu sunt aplicabile: 
- produselor care fac obiectul unei autorizaţii speciale a Ministerului Sănătăţii 
- produselor importate de particulari, a căror cantitate nu depăşeşte 1 kg (cantitate bruta); importul de 

carne şi produsele din carne sunt supuse unei scutiri de taxe pentru mărfurile originare din ţarile 
cuprinse în lista din anexa 2, conform condiţiilor prezentate. 
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1.4. Vânat 
Ca regula generala, importul de vânat nu este autorizat decât în perioada cuprinsa între începutul 
sezonului de vânătoare şi cea de-a zecea zi de la încheierea acestuia. Deoarece legislaţia în domeniul 
vânătorii este sub jurisdicţie regionala, datele de deschidere şi închidere a sezonului pot fi diferite de la 
o regiune la alta. În  regiunea flamanda,  în afara acestei perioade, este permis importul vânatului 
congelat din categoria vânatului mare, precum şi a iepurilor, potârnichilor şi fazanilor congelaţi, cu 
condiţia ca să nu fie vorba de un reimport de vânat exportat în prealabil, din regiunea flamanda. În 
regiunea Wallonia, importul de vânat doborât, congelat sau nu, este autorizat tot anul, cu condiţia să nu 
fie vorba de un reimport de vânat exportat în prealabil, din regiunea Wallonia. 

 
1.5. Specii protejate prin Convenţia de la Washington 
În Comunitatea Europeana, unele specii de fauna şi flora aflate pe cale de dispariţie intra sub incidenţa 
Convenţiei  de la Washington, care prevede ca la importul acestora să fie prezentat un permis sau 
certificat special (anexa 3 şi 4). Aceasta reglementare nu se aplica importului plantelor de ierbar şi altor 
specii de muzeu, conservate, uscate sau sub incluziune şi plantelor vii ce fac obiectul unui împrumut, 
donaţii sau unui schimb non-comercial între oameni de ştiinţa şi instituţii ştiinţifice; în funcţie de 
situaţie,  aceste  specii  poarta  o  eticheta  asemănătoare  celei  din  anexa  5  şi  circula  între  statele 
participante la Convenţie sau poarta o eticheta similara în cazul tarilor neparticipante la Convenţie. 
Aceste masuri se aplica în mod egal tuturor articolelor referitoare la speciile protejate. 

 
1.6 Pasări, oua şi instrumente de captura. 
Este interzis importul în Belgia al: 
- păsărilor sălbatice moarte (inclusiv împăiate) originare din ţarile din Benelux, ouăle lor (inclusiv 

oua fara conţinut, coji de oua), oua clocite şi penelor acestora 
- instrumentelor necesare capturării sau distrugerii păsărilor, numite plase “japoneze”. 

 
Pasările vânat, exotice  şi domestice nu sunt supuse acestor interdicţii. Importul plaselor japoneze este 
supus unei autorizaţii a Institutului Regal de Ştiinţe Naturale din Belgia. 

 
 

2. Vegetale şi produse vegetale 
 

2.1. Control de calitate 
Importul de fructe, legume, plante vii, flori tăiate şi hamei este supus controlului de calitate. Pentru 
aceste produse, în vama este necesar un atestat de echivalenta eliberat de un organism competent al 
Oficiul Naţional pentru Agricultura şi Horticultura (ONDAH) (anexa 5). 

 
Reglementarea de mai sus nu se aplica pentru: 
- importul de produse în cantităţi care nu depăşesc 3 kg net per specie 
- importul de hamei şi lucerna sălbatică prezentate în ambalaje cu o greutate maxima de 1 kg net; 

importul de extract de hamei prezentat în ambalaje cu o greutate maxima de 300 g net, daca se 
încadrează în una din următoarele condiţii: 

- sunt prezentate în pachete mici destinate vânzării către particulari 
pentru folosinţa personala 

- sunt destinate experimentării ştiinţifice şi tehnice 
- sunt destinate prezentării în cadrul târgurilor şi care intra sub 

incidenţa scutirilor de taxe corespunzătoare. 
- produsele importate sub incidenţa Declaraţiei 136 F 
- produsele importate  sub incidenţa Declaraţiei 302, pentru uzul forţelor armate străine staţionate în 

Belgia. 
 

2.2. Control fitosanitar 
Numeroase vegetale sau produse ale regnului  vegetal  sunt  supuse   unui  control  fitosanitar. 
Importul lor este condiţionat  de acordul din partea  Ministerului Agriculturii. Este necesar să fie 
consultate instrucţiunile administrative din fiecare birou vamal, din cauza complexităţii acestei 
reglementari. 

 
 

Ediţie: 2008 17 



Belgia 
 

2.3. Cocculus Indicus (stimulent narcotic otrăvitor) din Indiile de Est. 
Este interzis importul acestei plante în cazul unei cantităţi mai mici de 50 kg., cu excepţia cazurilor 
când este livrata şi vânduta farmaciilor şi este insoţită de o factura. Masurile precizate sunt valabile nu 
numai pentru planta cocculus indicus, ci şi fructelor sale şi pudrelor obţinute din aceasta planta. 

 
2.4. Seminţe şi plante 
Importul seminţelor şi plantelor este supus unui control efectuat de Oficiul Naţional pentru Agricultura 
şi  Horticultura (ONDAH). În vama este necesar un certificat de control care să ateste ca produsele 
respective au fost supuse unui control şi ca sunt admise şi identificate de un agent ONDAH autorizat. 
Aceasta reglementare  nu  se aplica seminţelor şi plantelor care sunt destinate experimentelor în scop 
ştiinţific  sau  activităţii  de  selecţie,  situaţie  în  care  trebuie  prezentata  o  autorizaţie  din  partea 
Ministerului Agriculturii. 

 
3. Produse alimentare preambalate 
Aici sunt vizate numai produsele alimentare preambalate. Prin produse alimentare preambalate se 
înţelege unitatea de vânzare destinata a fi prezentata ca atare consumatorului final , constituita dintr-un 
produs alimentar şi ambalajul în care a fost condiţionat înainte de prezentarea sa la vânzare, ambalaj ce 
îl acoperă total sau parţial, dar de o asemenea maniera încât conţinutul să nu poată fi modificat fara ca 
ambalajul să fie deschis sau modificat. 

 
Aceste mărfuri sunt în general clasificate în capitolele de la 2 la 4, de la 7 la 11 sau de la 15 la 22 din 
nomenclator; dar clasamentul nu constituie un criteriu limitativ. Aceasta clasificare nu constituie un 
criteriu limitat. Etichetarea este obligatorie pe partea exterioara a ambalajului. 
Menţiunile de etichetaj obligatorii trebuie să fie aplicate pe ambalajul exterior. 
Aceste menţiuni trebuie să cuprindă: 
- denumirea de vânzare 
- termen de garanţie sau, în cazul produselor alimentare foarte perisabile microbiologic, data limita 

de consum 
- numele şi adresa fabricantului sau a ambalatorului, sau a unui distribuitor stabilit intr-una din ţarile 

membre ale Uniunii Europene.. 
 

4. Precursori 
Aceste substanţe pot juca un rol în fabricarea anumitor droguri. 
Orice operaţiune de import trebuie să facă obiectul unei documentarii corespunzătoare. În particular, 
documentele comerciale, cum sunt facturile, documentele vamale, documentele de transport şi alte 
documente de expediţie trebuie să conţină informaţii suficiente pentru a identifica de maniera clara: 
- desemnarea substanţei aşa cum figurează în prima parte; 
- cantitatea şi greutatea substanţei şi, daca aceasta este un amestec; cantitatea şi greutatea 

amestecului, cat şi cantitatea  şi greutatea sau procentajul substanţei- substanţelor care intra în 
componenta acestui amestec 

- numele şi adresele exportatorului, importatorului, distribuitorului şi destinatarului final. 
 

Când operatorii procedează la marcarea substanţelor clasificate care fac obiectul importului, în ceea ce 
priveşte tipul de produs sau denumirea sa comerciala, marcajele trebuie să comporte desemnarea 
acestor substanţe aşa cum figurează în prima parte. 

 
5. Produse textile 
Indiferent de origine şi provenienţa, eliberarea pentru utilizare a produselor textile se face numai în 
baza unei dovezi a originii. 
a) Pentru anumite mărfuri, este nevoie de un certificat de origine (anexa 7) eliberat în ţara de origine a 

mărfurilor. 
b) Pentru alte textile, vama solicita prezentarea unei declaraţii a exportatorului sau a furnizorului, 

ataşata la factura sau unui alt document comercial privind aceste textile, din care să rezulte ca 
mărfurile sunt originare din ţara în care s-a întocmit declaraţia. 
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Lista codurilor care desemnează aceste produse textile cuprinde 27 pagini. Aceasta poate fi consultata 
în toate birourile vamale belgiene. 

 
Excepţii: 
Certificatele sau declaraţiile de origine nu sunt cerute pentru: 
1. mărfurile care sunt însoţite de documentele EUR 1, EUR 2, de o declaraţie de origine de la 

exportator ataşata la factura, în cadrul relaţiilor dintre ţarile AELE, de certificate de  origine 
Formular A sau de documente APR, pentru care se acorda un tarif preferenţial 

2. mărfurile ce sunt însoţite de documente A.TR1 sau A.TR3, înregistrate la rubrica “Observaţii” cu 
menţiunea “Origine turca”, autentificat prin semnătura şi stampila autoritarilor competente pentru 
care se acorda un tarif preferenţial. 

3. produsele manufacturate însoţite de un certificat care este cerut pentru aplicarea contingentelor 
tarifare 

4. produsele de artizanat care sunt însoţite de un certificat; aceasta dispensa nu este acordata 
importului din Brazilia, Hong-Kong, China şi Macao, China. 

5. importurilor necomerciale pentru care, conform dispoziţiilor regimului preferenţial, niciunul dintre 
documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 nu este cerut. 

6. produsele care beneficiază de o dispensa de licenţă de import 
7. mărfurile care sunt reimportate în franciză totala sau parţiala, conform regimului mărfurilor 

returnate 
8. mărfuri reimportate sub regimul de “perfecţionare pasiva “ a produselor compensatorii care sunt 

considerate ca produse originare din Comunitate. 
 

26. Arme 
Importul de armament este interzis. 
Armele de foc, de apărare şi armele de foc de război nu pot fi importate decât de anumite categorii de 
persoane fizice sau juridice vizate mai jos: 
a) fabricanţii, comercianţii de arme, armurierii artizani, intermediarii şi colecţionarii care prezintă un 

certificat (anexa 8) eliberat de guvernatorul provinciei unde îşi desfăşoară activitatea, sau de 
Ministerul de Justiţie 

b) în ceea ce priveşte armele de apărare: persoanele titulare ale unei autorizaţii de deţinere a unei arme 
de foc de apărare (anexa 9) aliberată de Comisariatul de Politie sau de Comandantul Jandarmeriei 
de la domiciliul cumpărătorului sau, eventual, de guvernatorul provinciei unde îşi are domiciliul 
cumpărătorul; daca cumpărătorul nu are domiciliul în Belgia, aceasta autorizaţie trebuie aliberată de 
către Ministerul de Justiţie sau de către delegatul sau. Importul unei arme lungi semiautomate 
concepute pentru vânătoare şi al cărei încărcător sau magazie a o capacitate de cel mult 2 cartuşe şi 
este inamovibilă sau intransformabilă, este totuşi autorizat titularului unui permis de vânătoare sau 
al unui document echivalent. 

c) în ceea ce priveşte armele de foc de război: persoanele care poseda o autorizaţie de deţinere a unei 
arme de foc de război (vezi anexa 9) aliberată de guvernatorul provinciei sau de Ministerul de 
justiţie sau delegatul sau, daca interesatul nu este domiciliat în Belgia; aceasta autorizaţie nu poate 
fi aliberată cu mai mult de trei luni înaintea efectuării importului. 

d) persoanele care au fost deja autorizate să deţină arme în Belgia şi care se întorc în tară făcând 
dovada ca deţin un certificat de înmatriculare belgian care permite deţinerea acestei arme sau o 
autorizaţie conform modelului anexat prezentei instrucţiuni; în acest caz partea de jos a autorizaţiei 
trebuie completata corespunzător şi semnata de vânzătorul armei sau de oficialităţile vamale care au 
permis anterior importul armei respective 

 
Dispoziţiile sus menţionate se aplica în egala măsura atât importului pieselor detaşate, supuse 
verificărilor oficiale ale Autorităţii pentru Testarea Armelor - Liege, cat şi accesoriilor care, montate pe 
o arma de foc, pot duce la modificarea categoriei din care este recunoscuta ca aparţine arma respectiva. 
Sunt considerate piese detaşate supuse verificărilor legale: 

- carcasa 
- ţeavă 
- butoiaşe pentru revolvere 
- chiulasa şi glisiera pistoletelor 
- dispozitivul de închidere şi de zăvorire 
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Sunt în mod deosebit considerate ca fiind accesorii care, montate pe o arma de foc, pot duce la 
modificarea categoriei din care este recunoscuta ca aparţine arma respectiva, următoarele: 
- pat culisant, pliabil şi uşor demontabil (arme de apărare) 
- patul pentru mana nu patul de umăr (arma de apărare) 
- ţevi cu lungimi mai mici de 60 cm (arme de apărare) 
- piese pentru arme lungi concepute pentru ca o arma să poată fi apta de a   avea muniţie pentru 

pistolete sau revolvere (arme de apărare) 
- mecanismele care transforma o arma cu repetiţie în arma semiautomata (arme de apărare) 
- mecanismele care transforma o arma semiautomata în arma automata (arma de război) 
- piese care permit utilizarea unui cartuş de calibru militar (arme de război) 
- amortizoare de arma (arme interzise) 

 
Este interzis importul: 
1. muniţiilor perforante, incendiare sau explozive 
2. muniţii tip “dumdum” pentru pistoale sau revolvere 
3. proiectile pentru aceste muniţii 

 
7. Jucării 
Înaintea importului propriu-zis, importatorii sau distribuitorii trebuie să aplice pe jucării: 

- fie denumirea lor, fie numele companiei, fie marca lor 
- adresa lor în Uniunea Europeana 
- marca “UE”. 

 
Totuşi, pentru jucăriile mici şi pentru cele compuse din elemente mici, aceste indicaţii pot fi trecute pe 
ambalaj, o eticheta sau o nota. În acest caz, importatorul este obligat să atragă atenţia consumatorilor 
asupra utilităţii păstrării acestor indicaţii. Aceste indicaţii pot fi abreviate, astfel încât abrevierea să 
permită identificarea importatorului. Acestea trebuie să fie aplicate de o maniera vizibila, lizibila şi să 
fie înţelese. 

 

 
 

8. Cartuse  d e c e r n e a l a s a u t o n e r e d e i m p r i m a n t a l a s e r 
 

E s t e i n t e r z i s i mp o r t u l d e c a r t u s e d e c e r n e a l a s a u t o n e r e d e i mp r i ma n t a l a s e r g o a l e 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
1. Intocmirea declaraţiilor vamale 
Pentru ca trimiterea poştală să nu fie considerata în neregula şi să nu facă obiectul unei infracţiuni, 
eticheta verde CN 22 trebuie să fie lipita pe trimitere sau trimiterea să fie însoţită de o declaraţie în 
vama CN 23 (în acest caz, partea superioara a etichetei C1 trebuie să fie lipita pe trimitere). Coletele 
poştale trebuie să fie însoţite de o declaraţie în vama CN 23. (în acest caz, partea superioara a etichetei 
CN 22 trebuie să fie lipita pe trimitere). 
- formularele trebuie să fie completate cu precizie pentru a permite Poştei sau Societăţii Naţionale de 

Cai Ferate belgiene să îndeplinească formalităţile vamale cat mai rapid posibil fara consultarea 
destinatarului. 

 
2. Necesitatea ataşării facturilor 
Pentru fluidizarea formalităţilor vamale este necesară   ataşarea  o copie a facturii la trimiterile poştale. 
O copie a facturii trebuie, de asemenea ataşata la declaraţia vamală; daca aceasta nu însoţeşte trimiterea 
sau coletul, atunci Posta sau Societatea de Cai Ferate trebuie să facă toate demersurile pentru a o obţine 
de la destinatar. Copia facturii nu este necesară în următoarele situaţii: 
- atunci când mărfurile importate nu fac obiectul unei vânzări; în acest caz, persoana care asista la 

eliberarea vamală a trimiterii va ataşa o declaraţie din care să rezulte ca mărfurile sunt destinate 
uzului personal  precizând totodată în ce baza poseda bunurile 

- atunci când reiese din indicaţiile declaraţiei în vama CN 23 sau etichetei CN 22 ca valoarea fiecărui 
lot de mărfuri care se declara separat nu depăşeşte 250 EURO. 

- atunci când trimiterile sunt adresate persoanelor fizice şi reprezintă importuri de mărfuri fara 
caracter comercial, a căror valoare indicata în declaraţia în vama CN 23 sau pe eticheta CN 22 nu 
depăşeşte 375 EURO. 

- atunci când din mărfurile care figurează pe aceeaşi factura, o parte a fost declarata anterior la 
acelaşi birou, declaraţia menţionând data şi numărul primei declaraţii pentru consumaţie 

 
În cazurile prevăzute la punctele 2 şi 3, valoarea în vama şi/sau baza de stabilire a TVA sunt calculate 
pe baza valorii menţionate în declaraţia în vama CN 23 sau pe eticheta CN 22. Daca vama constata ca 
valoarea menţionată pe aceste documente nu este acceptabila şi ca limitele prevăzute au fost depăşite, 
trebuie prezentata o factura sau o copie a acesteia. 

 
3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 
3.1 Certificat de origine nepreferenţial 

 
Pentru aplicarea diferitelor masuri tarifare (suspendarea, contingent, reglementari antidumping) sau 

pentru aplicarea altor masuri economice, se prevede ca trimiterile poştale să fie însoţite de certificate de 
origine nepreferenţiale conform articolelor 22 şi 26 din Codul vamal comunitar. 

 
3.2 Certificat de origine preferenţial 

Pentru a beneficia de un  tratament tarifar favorabil pentru mărfurile conţinute în trimiterile poştale 
este  necesară prezentarea unui formular EUR 2 sau a unei declaraţii de origine pe factura, conform 
dispoziţiilor specifice prevăzute în acordurile preferenţiale.  Fiecare acord prevede limitele de valoare 
între care aceste documente (formularul  EUR 2 şi declaraţia de origine) pot fi semnate de exportator 
fara  intervenţia  vămii  de  expediţie.  Trebuie  menţionat  ca  în  cadrul  Sistemului  de  Preferinţe 
Generalizate (SPG), reglementările comunitare  (articolul 27  din  Codul  Vamal  Comunitar)  prevăd 
utilizarea  formularului APR, precum şi o limita de valoare. În afara limitelor de valoare menţionate, 
acordurile  preferenţiale şi reglementările comunitare prevăd şi utilizarea certificatelor de circulaţie a 
mărfurilor EUR 1 A. TR 1, FORM A şi, pentru anumiţi “exportatori agreaţi”, utilizarea unei declaraţii 
de origine pe factura, după caz. 
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4.Diverse 
Diferite alte dispoziţii legale şi administrative reglementează problemele referitoare la licenţele 
de import, excepţii, scutiri, valoare în vama, accize, TVA şi infracţiuni. Acestea fac obiectul 
instrucţiunilor administrative care pot fi consultate în toate birourile vamale din Belgia. 
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ANEXA 2 - BELGIA 
 
 

TARI CARE ACCEPTA LA IMPORT, FARA AUTORIZATIE, PRODUSE DIN CARNE DE 1 KG. 
(*) 

 
Tara Carne proaspata si produse din 

carne 
Carne proaspata Observatii speciale 

“domestica” “salbatica” 
B O/C P S B/O carne 

proaspata 
produse 
din carne 

Africa de Sud x x x x x (1) (2) (3) 
Albania  x x x    
Argentina x x  x   (3) 
Australia x x x x x   
Austria x x x x x   
Belize x   x   (3) 
Bosnia- 
Herzegovina 

x x x x x (1) (3) 

Botswana x x  x x (1) (2) (3) 
Brazilia x x  x   (3) 
Bulgaria x x x x x (1) (3) 
Canada x x x x x   
Chile x x  x x (1) (3) 
China (Rep.pop.)  x x x (1) (3) 
Cipru x x x x x   
Columbia x   x   (3) 
Costa Rica x   x   (3) 
Croatia x x x x x (1) (3) 
Cuba x   x   (3) 
El Salvador x x  x   (3) 
Estonia x x x x x (1) (3) 
Etiopia       (3) 
Finlanda x x x x x   
Groenlanda x x  x x (1) (3) 
Guatemala x   x   (3) 
Honduras x   x   (3) 
Hong-Kong       (3) 
Ungaria x x x x x   
India       (3) 
Islanda x x x x x   
Israel    x   (3) 
Kenya       (3) 
Madagascar x x  x   (3) 
Malta x  x x   (3) 
Mauritius       (3) 
Mexic x   x   (3) 
Maroc    x   (3) 
Namibia x x  x x (1) (2) (3) 
Noua- 
Zeelanda 

x x x x x   

        
Norvegia x x x x x   
Nicaragua x   x   (3) 
Panama x   x   (3) 
Paraguay x x  x   (3) 
Polonia x x x x x (1) (3) 
Romania x x x x x (1) (3) 
Rusia x x x x x (1) (2) (3) 
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Singapore       (3) 
Slovenia x x x x x (1) (3) 
Swaziland x   x x (1) (2) (3) 
Suedia x x x x x   
Elvetia x x x x x   
Cehia x x x x x (1) (3) 
Slovacia x x x x x (1) (3) 
Tunisia       (3) (4) 
Turcia    x   (3) 
SUA x x x x x   
Uruguay x x  x   (3) 
Serbia si 
Muntenegru 

x x x x x (1) (3) 

Zimbabwe x      (3) 
 

B = bovine (inclusiv bivoli) 
O/C = ovine si caprine 
P = porcine 
S = solipezi 
B/O = copitate 
X = autorizate 

 
Observatii speciale: 

 
(1) cu exceptia carnii de mistret 
(2) cu exceptia carnii nedezosate si a organelor animalelor salbatice copitate 
(3) in ciuda restrictiilor mentionate mai sus, sunt autorizate la import produsele pe baza de carne 
care au fost supuse tratamentului la cald, in recipienti ermetici cu o temperatura de 3 grade F 
sau mai mult. 
(4) in ciuda restrictiilor de mai sus, sunt autorizate la import produsele pe baza de carne, fierte la 
o temperatura de cel putin 80 de grade Celsius. 
(*) 
- aceasta lista nu se aplica marfurilor din bagajele personale si trimiterilor postale destinate 

persoanelor fizice atunci cand marfurile nu au caracter comercial. 
- aceasta lista isi pierde valabilitatea in cazul unei interdictii generale emisa de o anumita tara. 
Acest fapt se refera la carnea si produsele din carne de porc si mistret care provin din tarile 
Europei de Est cu exceptia Ungariei. 

- carnea originara din Africa si America de Sud trebuie sa fie dezosata si sa nu contina organe. 
- coloanele din tabel care nu sunt bifate reprezinta interdictie generala de import pentru carne 

si produsele din carne vizate in aceste coloane. 
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Prima parte:  
BENIN 

 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

Deoarece Sistemul Armonizat nu este încă în folosinţă în Benin, în prima parte apar 
doar informaţii privind capitolele 29, 36 şi 93. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI 
ALE INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 Narcotice şi substanţe psihotrope 

 
Capitolul 36: Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice, 

anumite produse combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.02 Preparate explozive; dinamita şi alţi compuşi explozivi pentru 

exploatările miniere; explozivi pe baza  de  nitraţi  de  amoniu  clorat 
sau perclorat; explozivi pe baza altor nitroderivaţi organici; explozivi 
detonanţi pe baza de mercur fulminant, azida de plumb sau alte substanţe 
similare 

 
36.4 Fitile,  capsule  detonante,  capse  de  percuţie,  dispozitive  de 

aprindere, detonatoare, amorse şi amorse de detonare, capse de percuţie 
şi de detonare pentru muniţiile destinate armelor de vânătoare sau 
armelor de foc obişnuite, capse electrice de percuţie pentru detonare 
fara detonator dar prevăzute cu o capsula mica cu compoziţie exploziva; 
alte detonatoare. 

 
36.5 Articole pirotehnice (pocnitori, capse de percuţie ceruite, rachete, 

rachete care declanşează ploaia şi alte articole asemănătoare; alte 
articole pentru divertisment şi pentru semnalizare luminoasă; fitile 
pentru brichete, lămpi de miner şi alte obiecte asemănătoare. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.1 Arme de artilerie şi infanterie, mitraliere şi mitraliere uşoare 
93.2 Revolvere şi pistoale 

93.3 Arme militare, altele  decât cele de la codurile 93.01 şi 93.02, 
inclusiv  dispozitivele similare, care funcţionează pe baza de încărcătura 
explozibila, cum ar fi pistoale şi revolvere care funcţionează cu gloanţe 
oarbe, rachete folosite  la  declanşarea  ploii,  harpoane,  muschete  şi 



carabine;  puşti  de vânătoare sportive, arme pentru tir 
93.4 Alte  arme  (inclusiv  arme  cu  arc,  aer  sau  cu  gaz,  pistoale  şi  alte 

articole asemănătoare). 
93.5 Parti  şi  accesorii  ale  armelor  menţionate  la  codurile  93.01-93.04, 

inclusiv butoiaşe oarbe pentru arme militare şi alte arme de foc. 
93.6 Proiectile şi muniţii, inclusiv mine, parti şi piese de schimb; cartuşe 

goale, muniţie pentru armele destinate tirului 

93.7 Arme prevăzute cu lame (săbii, cuţite de abordaj (cutlass), baionete, etc) 
piesele acestora precum şi tecile şi tocurile lor 

 
 
 
 
 
 
 
Benin nu a publicat partea a II-a şi partea a III-a. 



BERMUDE 
 
 

1. Nu vor fi prezentate, transportate sau livrate prin posta trimiterile postale care: 
a) contin tiparituri / fotocopii, picturi, fotografii, litografii, gravuri, carti sau carti de joc cu 

caracter indecent sau obscen; orice alt articol indecent sau obscen similar cu oricare din 
cele enumerate anterior; 

b) au pe plic sau ambalaj cuvinte, marci si desene cu caracter indecent, obscen, ofensator; 
c) care includ: 

- substante explozive 
- substante periculoase 
- deseuri 
- substante daunatoare sau otravitoare 
- obiecte ascutite neprotejate corespunzator 
- vietati daunatoare; 
- orice scrisoare, pamflet, carte cu caracter provocator 
- orice articol care ar putea deteriora in timpul transportului alte trimiteri postale, 

recipientul in care acestea sunt transportate sau pot afecta un lucrator postal/orice alta 
persoana care ar veni in contact cu un asemenea pachet; 

- substante a caror detinere, import sau export, conform legii cu privire la folosirea 
medicamentelor din 1972 constituie o infractiune 

d) contin sau poarta timbre postale fictive 
e) care poarta un alt timbru care s-a folosit anterior pentru a franca o alta trimitere postala sau 

pentru plata impozitului pe venit sau a altor taxe 
f) contin sau au pe plic cuvinte, scrisori, marci (utilizate fara autorizatia corespunzatoare) care 

il pot determina pe primitor sa creada ca trimiterea postala a fost expediata prin serviciul 
public al acestei insule 

g) contin sau au pe plic cuvinte, marci si desene care in opinia Ministrului Postelor, au scopul 
de a induce in eroare / impiedica lucratorii postali in exercitarea atributiilor acestora. 

 
2. Orice trimitere postala sau oferta de transmitere prin posta care vine in contradictie cu acest 

regulament poate fi retinuta, transmisa retur la expeditor, comercializata sau tratata 
conform dispozitiilor date de Ministrul Postelor. 
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BOLIVIA 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 

 
 

SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.05 Păsări de curte 

 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
2.1 Carne de vită proaspăta sau congelata 
2.2 Carne de vită congelata 
2.3 Carne de porc proaspăta sau congelata 
2.4 Carne de oaie sau carne de capra proaspăta sau congelata. 
2.5 Carne de cabaline proaspăta sau congelata 
2.6 Măruntaie comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, 

cabaline, proaspete sau congelate 
2.7 Carne şi măruntaie comestibile în stare proaspăta sau congelate care 

provin de la pasările de curte. 
2.8 Alte tipuri de carne şi măruntaie comestibile proaspete sau congelate 
2.9 Carne slaba de porc fara grăsime, nepreucrata, proaspata sau inghetata, 
in saramura, uscata sau afumata. 

 
2.10 Carne şi măruntaie comestibile sărate, uscate, în saramura sau 
afumate; făină comestibila din carne sau din organe. 

 
 
 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01- 
07 

Peşti inclusiv icre şi lapţi, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice, vii sau nu, improprii consumului uman precum şi făină sau 
produse din acestea sub forma de granule. 

 
 
 
 

Capitolul 4:  Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta 
parte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.04 Organe interne (vezici, stomac, sânge sau grăsimi de animale). 



 



Bolivia 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

 
Capitolul 6: Copaci şi alte plante; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi 

produse vegetale ornamentale 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01- 
04 

Vezi a 2-a parte, pct. 2.2 

 
 
 
 
 
Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01- 
14 

Vezi a 2-a parte, pct. 2.2 

 
 
 
 
 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01- 
14 

Vezi a doua parte, 2.2 

 
 
 
 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi a 2-a parte, pct. 2.2 
 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante 

industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01- 14 
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  Vezi a 2-a parte, pct. 2.2  

 
 
 
 
Capitolul 13: Lac; gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

Bolivia 

 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, 
nedenumite şi necuprinse în alta parte 

 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ 

SAU VEGETALĂ;  PRODUSE  ALE  DISOCIERII 
LOR;GRASIMI COMESTIBILE; CEARA 

DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ 

 
Capitolul 15:  Capitol unic 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; 
BAUTURI  ALCOOLICE  ŞI  OTET;  TUTUN  ŞI 

INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 
 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01 
- 
05 

Toate preparatele de acest tip. 

 
 
 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon sau de 

lapte; produse de patiserie 
 

Nu există 
informaţii 
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Capitolul 20:   Preparate din legume, fructe sau din parti de plante  

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Bolivia 

22.01 
- 
09 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.4 

 
 
 
 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru 
animale 
Nu există informaţii 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi 

 
Nu există 
informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate 

din distilarea acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai 

metalelor preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi 
elementelor radioactive sau ai izotopilor 
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Poziţie   Cod S.H. * Obiecte interzise  
Bolivia 

28- 
01- 
51 

Aceste produse sunt interzise la import 

 
 
 
 
 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01 
- 
42 

Aceste produse sunt interzise la import 

 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01 
- 
06 

Vezi a 2-a parte, pct. 2.8 

 
 
 
 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; vopsea, 

pigmenţi şi alte materii colorante; email; chit şi masticuri, 
cerneluri 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau 
produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, 

ceara preparata, produse de întreţinere şi există, lumânări şi 
articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate 
dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de 

fecule modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 36:   Explozivi ; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje  
piroforice; anumite preparate inflamabile 

Bolivia 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01 3601.00 Pudre explozive 
36.02 3602.00 Explozibili preparaţi, altele decât pudrele explozive 
36.03 3603.00 Amorse 
36.04  Rachete 

3604.10- 
3604.9 
0 

 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
36.05  3605.00 Chibrituri; vezi partea a 2-a, 

pct. 2.9 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau 
cinematografice 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei 

chimice 
 

Nu există 
informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI  SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 
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Bolivia 
Capitolul 42:  Obiecte din piele; articole de curelărie sau selarie; articole de  

voiaj, sacose şi produse similare; produse din intestine de 
animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA 

 
 
 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU  DE  CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri 

şi rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau 
carton 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de 
imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07  4907.00 Timbre fiscale, bancnote şi bilete de loterie străine. 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTE MATERIALE 
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Bolivia 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de 
cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există 

informaţii 

Capitolul 54: Filamente artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, 
frânghii şi articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; articole de 
pasmanterie; 

broderii 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau 
stratificate; articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte tricotate sau croşetate 
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Poziţie   Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat  
Bolivia 

61.01- 
17 

Îmbracaminte uzata; vezi a 2-a parte, pct. 2.17 

 
 
 
 
 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbracaminte, altele decât cele tricotate 
sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01 
- 
17 

Îmbracaminte uzata, vezi a 2-a parte, pct. 2.17 

 
 
 
 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbracaminte purtata; 
zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.10 Zdrenţe, vezi a 2-a parte, pct. 2.17 

 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,   OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN                ACESTEA; PENE   ŞI 

PUF PREPARATE ŞI  ARTI COLE   DIN 
ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 

ARTICOLE DIN PĂR UMAN 
 
 
 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, 

cravaşe şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; 

articole din păr uman 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, 
 AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE 
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SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA 
Bolivia 

ŞI ARTICOLE DIN STICLA 
 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale 
similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.10 
- 
12 

Sticle, geamuri, vezi partea a 2-a, pct. 2.18 

 
 
 
 

70.20  7020.00 Alte obiecte din sticla; vezi partea a 2-a, pct. 2.18 
 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, 
 PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, 

METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE  CU  METALE   PRETIOASE   ŞI 

OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, 
MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02 
- 
03 

Pietre preţioase 

 
 
 
 

71.08 Aur şi bijuterii din aur 
71.10 Platina 
71.13 Bijuterii 
71.18 Monede 

 
 
 
 
 
 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţet 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 73 : Produse din fontă, fier şi oţet  
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 79 : Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

Bolivia 

 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 

comune; parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE  DE  INREGISTRAT 
SAU     DE     REPRODUS      SUNETUL,      APARATE 

DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI 
SUNETE DE TELEVIZIUNE  ŞI PARTI ŞI 

ACCESORII ALE ACESTORA 
 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive 
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  mecanice, parti ale acestora  

Nu există informaţii 

Bolivia 

 
 
 
 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale 

acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, 
aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de 
televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XVII: AUTOVEHICULE, NAVE, AERONAVE ŞI ECHIPAMENTE 
CONEXE 

 
Capitolul 86: Locomotive de tren şi tramvai, material rulant şi parti ale 

acestuia; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru 
semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât materialul rulant pentru tren şi tramvai, 

parti şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 88: Aparate de zbor, aparate de zbor pentru navigaţie spaţială, parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi echipamente plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE,    INSTRUMENTE     ŞI  APARATE 

MEDICO-  CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
 
 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau 

cinematografice, de măsura, control sau precizie, instrumente 
şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, parti şi 
accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 
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SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 
  Nu există informaţii  

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestea 

 
Nu există informaţii 

Bolivia 

 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01 
- 
07 

Arme şi muniţii de toate tipurile. 

 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
 
 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; 

aparate de iluminat nedefinite pana acum; reclame 
publicitare luminoase şi articole similare; construcţii 
prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti 

şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
Capitolul 97: Capitol unic. 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
 

Partea a doua: BOLIVIA 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
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Bolivia 
2.1 Animale şi produse Pentru importul produselor alimentare este necesar un 

certificat de control alimentar emis de autoritatea competenta 
din 

de origine animală ţara de origine care să ateste ca produsele sunt destinate 
consumului uman, fapt care va trebui să fie confirmat 
printr-un certificat oficial de către Ministerul Asistentei 
Sociale şi Sănătăţii Publice 

 
 
 

2.2 Plante şi Este interzis importul de plante, fructe, seminţe şi alte 
produse vegetale vegetale în stare de descompunere sau care conţin microbi sau 

paraziţi declaraţi nocivi de către Ministerul Lucrărilor Rurale   
şi 
Agricole (Ministerio de Asuntos Campesinos y Agrapecuarios) 

 
 
 

2.4 Băuturi, Este interzis importul băuturilor alterate sau care conţin 
microbi 
lichide alcoolice sau substanţe nocive. 

 
 
 

2.8 Produse Este autorizat importul medicamentelor de la următoarele 
rubrici 
farmaceutice şi care sunt înregistrate în registrele Ministerului Asistentei 

Sociale şi Sănătăţii Publice: 
 

- seruri 
- vaccinuri 
- culturi biologice destinate cercetării 
- seringi şi ace de uz medical care nu sunt disponibile în 
comerţ. 

 
2.9 Chibrituri chibriturile pot fi importate doar în ambalaje corespunzătoare 
şi 
chimice care respecta masurile de securitate. 

 
 
 

2.17 Îmbracaminte Importul de îmbracaminte uzata şi zdrenţe nu este autorizat 
uzata şi zdrenţe decât pe baza prezentării unui certificat sanitar 

de origine. Este autorizat importul de efecte personale. 
 
 
 

2.18 Sticla şi Importul de sticla şi obiecte din sticla nu este autorizat decât 
daca acestea sunt perfect ambalate şi au o garanţie 

obiecte din sticla a originii. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.4. Diverse Administraţia poştală nu admite trimiteri care conţin bancnote, 
prevederi vamale cecuri de călătorie, cărţi de credit internaţionale , aur, platina şi 

alte valori la purtător, taloane de pensii, carduri de credit 
-Circulara 257 



 
Prima parte: 

Bosnia - Herţegovina 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
 

SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase 
 

* Obiecte admise condiţionat 
0106.39 Albine, lipitori, viermi de mătase. Vezi a doua parte, 2.2.1.1. şi 2.1.2. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne proaspăta. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti vii şi crustacee precum şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi a doua parte, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Vezi a doua parte, pct 2.1.2 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Copaci şi alte plante; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi plante ornamentale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi a doua parte, pct 2.2. 

 
Capitolul 7: Plante comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Vegetale proaspete sau perisabile. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 
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Bosnia - Herţegovina 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-10 Fructe proaspete sau perisabile. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Vezi a doua parte, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-06 Vezi a doua parte, pct. 2.2.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Vezi a doua parte, pct. 2.2.2. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.07 1207.91 Mac 
12.11 1211.30 Frunze de coca 

1211.90   Canabis 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct.2.2.3. 

 
Capitolul 13: Lac; gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11  Rasini, seve vegetale şi extracte care conţin substanţe narcotice. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct 2.2.3. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 
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Bosnia - Herţegovina 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.2. şi 2.2.2. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi a doua parte, pct 2.1.2. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Vezi a doua parte, pct 2.2.2. 
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Bosnia - Herţegovina 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru 
animale 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Vezi a doua parte, pct 2.1.2. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi a doua parte, pct 2.5. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01 2501.00 Sare. Vezi a doua parte, pct 2.2.1. 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-11 Substanţe inflamabile. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi anorganici sau organici ai metalelor 

preţioase, ale elementelor radioactive, ai metalelor din pământuri rare sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44-45 Particule şi reziduri radioactive. 

 
*Obiecte admise condiţionat 

Substanţe radioactive folosite în scopuri medicale şi tehnologice. Vezi a 
doua parte, pct 2.8. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-35 Substanţe inflamabile. 

29.39 2939.11 
2939.91 

Substanţe narcotice şi psihotrope. Vezi a doua parte, pct. 2.7.   
Substanţe care pot dauna stratului de ozon. Vezi a doua parte, pct 2.8.2. 

 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.02 Sânge de animale sau uman şi preparate din acestea. 
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* Obiecte admise condiţionat 
30.06 3006.10-30 Vezi a doua parte, pct. 2.8. Numai în cantităţile necesare pentru uzul 

personal. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi a doua parte, pct. 2.17. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii colorante, 

vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau cosmetice. 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Vezi a doua parte, pct. 2.8.1. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
34.01 Vezi a doua parte, pct. 2.8.1. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozivi, produse pirotehnice, fitile, aliaje piroforice, anumiţi 

combustibili 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08 3808.10 Pesticide. Vezi a doua parte, pct 2.3. 
38.22-23 Reactivi şi alte produse cu nivel ridicat de reactivitate. Vezi a doua 

parte, pct 2.8.1. 



SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE  VOIAJ, POSETE ŞI OBIECTE SIMILARE 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.12 Celuloza şi derivaţii chimicali ai acesteia. 
39.17 Tuburi, ţevi şi furtunuri. 
39.19-21 Farfurii, aşternuturi, fire, foite sau bucăţi din plastic. 

 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
40.14-15 Vezi a doua parte, pct 2.10 

 
 
 
 
 

, 
 

Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-03 Vezi a doua parte, pct 2.1.2. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole curelărie şi selarie; articole de voiaj, poşete şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei grafice; texte 

manuscrise sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07 Bancnote Bosniece (BAM) 

 

 
*Obiecte admise condiţionat 

Cecuri şi  alte  titluri  financiare  Vezi a doua parte, pct. 2.18.. 
49.11 Materiale tipărite. Vezi a doua parte, pct. 2.11. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, fir fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 56:  Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi articole similare din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Ţesături din materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte din materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62:  Articole şi accesorii de îmbracaminte, altele decât din materiale tricotate 
sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile; seturi; îmbracaminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66:  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, biciuri, cavase şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 67:  Pene şi puf apretate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
67.03 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

69.11-12 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

70.12-13 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
70.18 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE FINE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE 
PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE; 
GABLONTURI, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
71.06-15 Metale preţioase. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
71.17 Imitaţii de bijuterii. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
71.18 Monezi. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
73.23 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
74.18 Vezi a doua parte, pct 2.12. 



Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

76.15 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
 

Capitolul 77: (Rezervat pentru o utilizare viitoare în sistemul armonizat) 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
82.11-13 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
82.14-15 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI  ALE  ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE  REPRODUS IMAGINI  ŞI 
SUNETE  DE  TELEVIZIUNE  ŞI  PARTI  ŞI  ACCESORII 
ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boiler, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale acestora. 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
84.23 Vezi a doua parte, pct. 2.1.4. 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate. 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Vezi capitolul 84 

 
 

SECTIUNEA XVII: AUTOVEHICULE, NAVE AERONAVE ŞI ECHIPAMENTE 
CONEXE 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale  

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Nave, bărci şi construcţii navale 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; OROLOGERIE; INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
orologerie; instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
90.01 9001.30 Lentile de contact. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
90.05-33 Instrumente şi aparatura de măsura. Vezi a doua parte, pct 2.14. 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
92.4 Instrumente de acordat şi similare. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
92.5 Alte instrumente de suflat. Vezi a doua parte, pct 2.12.2 
92.08-09 Vezi a doua parte, pct 2.12.2 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.06 Muniţie, cartuşe pentru arme de vânătoare, bombe şi altele 

asemănătoare. 
 

*Obiecte admise condiţionat 
93.01-05 Arme. Vezi a doua parte, pct 2.15. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; articole de lenjerie de pat; aparate 
de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
95.01-03 Jucării. Vezi a doua parte, pct 2.16. 

 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
96.03  9603.10-29 Periuţe de dinţi, pensule cosmetice şi sanitare. Vezi a doua parte, pct 

2.12.2 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale şi produse 2.1.1. Albine, lipitori şi viermi de mătase 
de origine animală Este permis importul acestora doar după obţinerea unui certificat  

de sănătate de la Ministerul Comerţului Exterior şi Economiei al 
Bosniei şi Hertegovinei - Biroul de Medicina Veterinara al Bosniei 
şi Hertegovinei. 

2.1.2.Produse alimentare de origine animală şi apicole 
Următoarele certificate sunt necesare pentru import: 
a) sanitare 
b) calitative 
Produsele de origine  animală  pentru  hrana  animalelor sau  pentru 
alte  scopuri  (următoarele  cerinţe  nu  se  aplica  pentru  comenzile 
individuale,  în  cantităţi  necesare  pentru  uz  casnic).Sunt  necesare 
pentru  import:  un  certificat  din  partea  Ministerului  de  Comerţ 
Exterior şi Afaceri Economice al Bosniei şi Hertegovinei – Biroul de 
Medicina Veterinara   – precum   şi   un   certificat din   partea 
Ministerului unuia dintre cele doua entitati¹  (Sanitar veterinar) şi din 
partea Ministerului unuia dintre cele doua entitati²  (pentru comerţ). 

 
2.2. Plante şi Plante, bulbi, rădăcini şi asemenea, flori tăiate şi frunziş decorativ. 
produse vegetale Expediţiile de plante sau părţi ale acestora (seminţe, răsaduri, rizomi, 

bulbi,  tuberculi) care pot conţine boli sau paraziţi sunt obligatoriu 
inspectate de autorităţile fitosanitare de la graniţă. Importul acestora 
trebuiesc să fie însoţite de un certificat sanitar emis de o autoritate 
competenta pentru protecţia plantelor din ţara de origine. 
Regulamentele controlului fitosanitar poate fi reactualizat în funcţie 
de  ţara  de  origine  a  expediţiei.   Pentru  detalii  privind  aceste 
reglementari solicitaţi informaţii Ministerului³ responsabil. 

2.2.1.Legume, fructe, cafea, ceai, sare şi mirodenii alimentare 
Expediţiile pentru persoane, în cantităţi necesare uzului casnic, sunt 
excluse privind următoarele reglementari. Pentru import sunt 
necesare certificate de la Ministerul¹ (Sanitar) responsabil şi 
Ministerul² (Comerţ) responsabil. 

2.2.2.Cereale şi făină, uleiuri vegetale şi grăsimi; cacao, produse 
din cereale, zahăr şi produse din zahăr, paste, produse din 
legume, fructe şi alte părţi din plante şi alte alimente 
Expediţiile pentru persoane, în cantităţi necesare uzului casnic, sunt 
excluse privind următoarele reglementari. Pentru import sunt 
necesare certificate de la Ministerul¹ (Sanitar) responsabil şi 
Ministerul² (Comerţ) responsabil. 

 
¹Ministerul Sanatatii şi al Asistentei Sociale al Republicii Srpska, Ministerul Sanatatii al Federaţiei 
Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Herzegovinei. 

²Ministerul Comerţului şi Turismului al Republicii Srpska, Ministerul Comerţului al Federaţiei 
Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Hertegovinei 

³Ministerul Agriculturii şi Pădurii al Republicii Srpska, Ministerul Agriculturii, Apei şi Pădurii al 
Federaţiei Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Hertegovinei 



2.2.3. Seminţe 
Pentru import este necesar un certificat fitosanitar emis de 
Ministerul³ responsabil. 
Seminţe, fructe oleaginoase, seve vegetale, extracte şi concentrate 
alimentare pot fi importate în baza unui certificate emis de 
următoarele autorităţi: Ministerul¹ (Sanitar) responsabil şi Ministerul² 
(comerţ) responsabil. 

2.3.Produse Pentru import sunt necesare să se anexeze certificate de la 
antiparazitare Ministerele responsabile (inspecţie comerciala, sanitara şi 
pentru agricultura fitosanitara). 

2.4. Băuturi, lichide Pentru import sunt necesare să se anexeze certificate de la 
Alcoolice Ministerele responsabile (inspecţie comerciala şi sanitara) 

2.5. Tutun Pentru import sunt necesare să se anexeze certificate de la 
Ministerele responsabile (inspecţie comerciala şi sanitara) 

2.7. Narcotice       Narcoticele şi substanţele psihotrope, plantele şi părţi ale acestora, 
extracte şi răşini care conţin droguri (medicinale) periculoase pot fi 
importate cu acordul Ministerul Comerţului Exterior şi cu cel al 
Agenţiei pentru Medicamente. 

Pentru informaţii suplimentare privind aceste ordonanţe contactaţi 
acest minister. 

2.8. Produse Produsele farmaceutice (medicamentele, vaccinurile şi cele 
farmaceutice asemănătoare –sunt permise expediţiile de medicamente pentru uz 

personal): 
a) pentru  medicina  umana  sunt  necesare  licenţe  de  la 

Ministerul responsabil şi Agenţia pentru Medicamente; 
b) pentru uz veterinar este necesară o licenţa de la Ministerul 

Comerţului Exterior şi Afacerii Economice al Bosniei şi 
Hertegovinei – Departamentul Veterinar. 

2.8.1. Produse cosmetice şi de toaleta 
Sunt permise expediţiile în cantităţi mici pentru uz casnic. 
Pentru import  sunt  necesare  certificate  de  la  Ministerul  (pentru 
inspecţie sanitara şi comerciala) responsabil. 

2.8.2. Substanţe dăunătoare stratului de ozon 
Este necesară o licenţa de la Ministerul responsabil. 

2.10. Articole Sunt permise expediţiile în cantităţi mici pentru uz casnic. 
din cauciuc Pentru importul produselor igienice şi farmaceutice din cauciuc este 

necesar un certificat de la Ministerul (sanitar) responsabil 
 

¹Ministerul Sanatatii şi al Asistentei Sociale al Republicii Srpska, Ministerul Sanatatii al Federaţiei 
Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Herzegovinei. 

²Ministerul Comerţului şi Turismului al Republicii Srpska, Ministerul Comerţului al Federaţiei 
Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Hertegovinei 

³Ministerul Agriculturii şi Pădurii al Republicii Srpska, Ministerul Agriculturii, Apei şi Pădurii al 
Federaţiei Bosniei şi Hertegovinei, Inspectoratul Districtului Brcko al Bosniei şi Hertegovinei 



2.11. Cărţi, broşuri, Condiţii stipulate în reglementările din acordurile internaţionale. 
ziare şi materiale 
tipografice 

 
2.12. Perle naturale 2.12.1 Metale preţioase şi articole produse din acestea 
sau de cultura, pietre În scopul comercializării acestora este necesară o licenţa din partea 
preţioase şi metale, biroului autorizat4. 
articole din acestea, 
gablonzuri       2.12.2. Articole pentru uz personal din metale preţioase şi alte 

materiale( sticla, ceramica, lemn, etc. Ex: linguri,  cuţite, 
farfurii); gablonzuri; păr uman şi peruci, instrumente de suflat, 
lentile de contact 
Sunt permise expediţiile în cantităţi mici pentru uz personal. 
Este necesar un certificat de constatare sanitara din partea 
Ministerului responsabil 

 
2.14. Instrumente Pot fi importate cu acordul Ministerului responsabil. 
de măsura 

 
2.15. Materiale de Este necesar să se anexeze o licenţa emisă de Ministerul Comerţului 
Război                   Exterior  şi  Economiei  al  Bosniei  şi  Hertegovinei  împreuna  cu 

acordul dat de Ministerul Apărării al Bosniei şi Hertegovinei, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Securităţii 

 
2.16. Aparate de jocuri Jucăriile pot fi importate în baza unui certificat de sănătate 
- Jucării (constatare sanitara) emis de Ministerul responsabil. 

 
2.17. Îngrăşăminte Este necesar, pentru import, să se obţină un certificat din partea 

Ministerului (inspecţie sanitara şi comerciala) responsabil. 
 
2.18. Monezi şi alte Reglementat de regulamentele Bosniei şi Hertegovinei privind valuta. 
instrumente financiare 
de schimb pe pieţe 
financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Institutul standardizării şi metrologiei al Republicii Srpska, Institutul pentru Masuri şi 
Standarde al Federaţiei Bosniei şi Hertegovinei 



 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

Bosnia şi Hertegovina nu a publicat Partea a III-a. 



Botswana 
 
 
 
 
 

Articole interzise la import 
 
 
Administrata poştală din Botswana nu accepta trimiterile poştale simple, recomandate sau 
EMS care conţin cecuri bancare sau alte titluri financiare. 
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Prima parte: 
BRAZILIA 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
1.1 Cabaline vii, asini, magari, catari. 
1.2 Bovine vii. 
1.3 Porcine vii. 
1.4 Ovine şi caprine vii. 
1.5 Pasări vii de curte, găini din specia Gallus domesticus, rate, gâşte, curcani 

şi bibilici. 
1.6 0106.00  Alte animale vii. 

Albine. 
Paraziţi şi organisme distructive vii, insecte dăunătoare. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
 

* Obiecte interzise 
Insecte vii dăunătoare pentru plante, larve vii de insecte şi crisalide, nimfe 
şi coconi. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 

* Obiecte interzise 
Animale veninoase vii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile din carne 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01  Carne de bovine, proaspăta sau refrigerata. 
02.02  Carne de bovine, congelata. 
02.03  Carne de porcine, proaspăta, refrigerata sau congelata. 
02.04  Carne de ovine şi caprine, proaspăta, refrigerata sau congelata. 
02.05  Carne de cabaline, asini, magari, catari, proaspăta, refrigerata sau congelata. 
02.06  Organe interne comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline, 

  proaspete sau congelate. 
02.07  Carne şi organe interne comestibile de pasări de curte incluse la codul 

  01.05, proaspăta, refrigerata sau congelata. 
02.08  Alte  cărnuri  şi  organe  interne  comestibile,  proaspete,  refrigerate  sau 

  congelate. 
02.09 
 
02.10 

0209.00 Grăsimi  de  porc  şi  pasare,  proaspăta,  refrigerata,  sărata,  în  saramura, 
uscata sau afumata. 
Carne  şi  organe  interne  comestibile,  sărate,  în  saramura,  uscate  sau 

  afumate; făină din aceste produse. 



Brazilia 
 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01 0301.10  Peşti vii de acvariu. 
3.1 0301.91- Alţi peşti vii. 

0301.99 
3.2 Peşte, proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului de peşte şi alte tipuri de 

carne de peşte cuprinse la codul 03.04 
3.3 Peşte congelat, cu excepţia fileului de peşte şi alte tipuri de carne de peşte 

cuprinse la codul 03.04. 
3.4 File de peşte şi alte tipuri de carne de peşte, proaspăta, refrigerata sau 

congelata. 
3.5 Peşte proaspăt, sărat sau în saramura, peşte afumat, făină sau granule de 

peşte destinate consumului uman. 
3.6 Crustacee vii, în carapace sau nu, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, 

sărate sau în saramura; crustacee în carapace, fierte, indiferent daca sunt 
refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramura; făină, mâncăruri sau 
granule de crustacee destinate consumului uman. 

3.7 Moluşte, în carapace sau nu, vii, proaspete, refrigerate sau congelate, 
uscate, sărate sau în saramura; făină, mâncăruri sau granule de 
nevertebrate acvatice, altele decât crustacee, destinate consumului uman. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasare; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, neincluse şi nedenumite în alta parte 
 

Poziţie 
04.01 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Lapte şi smântâna integrale, necondensate care nu conţin zahăr sau alţi 

  îndulcitori. 
04.02  Lapte  şi  smântâna  integrale,  condensate  sau  care  conţin  zahăr  şi  alţi 

  îndulcitori. 
04.03  Lapte  bătut,  lapte  închegat  şi  smântâna,  iaurt,  chefir  şi  alte  produse 

  fermentate  sau  acidulate pe baza de lapte sau smântâna, indiferent daca 
  sunt concentrate sau nu, care conţin sau nu zahăr sau alţi îndulcitori, daca 
  sunt aromate sau daca conţin fructe, nuci sau cacao. 
04.04  Zer, concentrat sau nu, care conţine zahăr sau alţi îndulcitori; produse pe 

  baza de compuşi naturali de lapte, concentraţi sau nu sau care conţin zahăr 
 
04.05 

 
0405.00 

sau alţi îndulcitori. 
Unt şi alte grăsimi derivate din lapte. 

04.06  Brânzeturi. 
04.07 0407.00 Oua de pasare, în coaja, proaspete, conservate sau preparate. Oua de pasare 

  fecundate. 
04.08  Oua de pasare, fara coaja, gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate, fierte, 

  congelate  sau  preparate  în  alte  moduri  şi  care  conţin  zahăr  sau nu 
  alţi îndulcitori. 
04.09 0409.00 Miere naturala. 
04.10 0410.00 Alte produse comestibile de origine animală; oua de broasca ţestoasa; alte 

  oua comestibile de origine animală. 
04.01-   
04.10   
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Substa 
nţe  şi 

produse  perisabile  interzise  de  Laboratorul  Naţional  de 
Control (Laboratorio Nacional de Analises). 

Brazilia 
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Capitolul 5: Produse de origine animală, neincluse în alta parte 
 

Poziţie 
05.04 

Cod S.H. 
0504.00 

* Obiecte interzise 
Intestine 

05.06 0506.90 Carcase 
05.10 0510.00 Venin de origine animală 
05.11 0511.91 Resturi de peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate; lapţi 

 0511.99 Resturi de alte animale; oua necomestibile de animale. 
  Oua de insecte dăunătoare plantelor 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 

 
05.01- 
11 

* Obiecte interzise 
Alte produse de origine animală nedenumite şi neincluse în alta parte (păr 
uman, păr de porc sau de mistreţ, păr şi resturi de păr de cal, organe interne 
(altele decât cele de peşte), piele şi alte părţi de pasare, cu pene sau nu, 
oase şi coarne, fildeş, carapace de broasca ţestoasa, fanoane de balena, 
coarne de cerb, copite, gheare, ciocuri, corali, carapace de moluşte, 
crustacee şi echinoderme, bureţi naturali, ambra cenuşie, castor, zibeta şi 
mosc, cărăbuşi, fiere şi alte produse asemănătoare utilizate pentru 
prepararea produselor farmaceutice-proaspete, refrigerate, congelate sau 
conservate temporar; produse de origine animală neincluse în alta parte; 
animale moarte cuprinse în capitolele 1-3, improprii consumului uman. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Pomi verzi şi alte plante; bulbi, rădăcini, flori tăiate şi frunziş ornamental 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
6.1 Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase şi rizomi, negerminate şi în diferite 

stadii de dezvoltare sau în floare, cicoare şi rădăcini, altele decât cele din 
specia Chicorium intybus sativum. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 
 

* Obiecte interzise 
6.1 0601.10  Muguri şi părţi de trestie de zahăr. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.10. 
 

* Obiecte interzise 
6.2 Plante vii, inclusiv rădăcinile acestora (flori tăiate şi miceliu) şi alte părţi 

de plante. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.13. 

 
* Obiecte interzise 

6.2 0602.99  Puieţi de arbuşti de cafea. 



 



Butaşi de rubiaceae. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.8. 

 
* Obiecte interzise 

Butaşi de arbore de cacao. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.11. 

 
* Obiecte interzise 

Butaşi de bananier. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.12. 

 
* Obiecte interzise 

06.02 0602.10 Altoi 
06.02  Butaşi şi alte părţi verzi de plante din specia lămâiului de Asia. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.6. 

 
* Obiecte interzise 

6.2 0602.99  Butaşi de arbuşti. 
Butaşi de eucalipt din Noua Zeelanda, Africa de Sud şi Argentina. 

6.3 Flori tăiate şi boboci de flori pentru buchete sau ornamente florale- 
proaspete, uscate, impregnate cu vopsea sau nu. 

6.4 Frunziş, crengi şi alte părţi de plante, fara flori sau boboci; iarba, muşchi şi 
licheni pentru aranjamente florale-proaspete, uscate sau impregnate cu 
vopsea sau nu. 

 
Capitolul 7: Produse vegetale comestibile, rădăcini şi tuberculi 

 

Poziţie 
07.01 

Cod S.H. 
0701.10 

* Obiecte interzise 
Cartofi, proaspeţi sau refrigeraţi; seminţe de cartofi 

07.03 0703.10 Ceapa 
 0703.20 Usturoi 
07.11 0711.10 Ceapa 

 0711.90 Usturoi 
07.12 0712.20 Ceapa 

 0712.90 Usturoi 
07.01-  Produse alimentare interzise de Laboratorul Naţional de Control. 
14   

 
 
 
 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



08.01- 
14 

Fructe proaspete şi nuci, inclusiv nuci de cocos, nuci de Brazilia, acaju, 
alte tipuri de nuci; banane, curmale, smochine, ananas, avocado, guave, 
mango, portocale, mandarine, lămâi, grapefruit, alte citrice, struguri, 
pepene, papaya, mere, pere şi gutui, caise, cireşe, piersici, prune şi tarn, 

 
 

căpşuni, zmeura, coacăze, inclusiv dude, fructe de pădure şi alte fructe 
din specia vaccinium; alte fructe proaspete şi nuci. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.5. 
 

* Obiecte interzise 
08.02 0802.11- Migdale 

0802.12 
0802.21- Alune 
0802.22 
0802.31- Nuci 
0802.32 

08.01- 
08.14 

Produse alimentare interzise de Laboratorul Naţional de Control. 

 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie 
09.01 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Butaşi de arbore de cafea; boabe de cafea. 

09.04  Fructe din specia capsicum sau genus Pimenta. 
09.07 0907.00 Cuisoare 
09.09 0909.10 Anason 

 0909.30 Chimion. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01 1001.10- Grâu 

1001.9 
0 

10.02 1002.00 Secara 
10.03 1003.00 Orz 
10.04 1004.00 Ovăz 
10.05 1005.10 Seminţe de porumb pentru însămânţat. 

 

* Obiecte admise 
condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2.4. 

 
* Obiecte interzise 

10.08 1008.20  Mei 



  1008.30  Phalaris canariensis  
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.07 1207.20  Seminţe de bumbac. 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.9. 

 
* Obiecte interzise 

12.09 Seminţe de eucalipt care provin din Noua Zeelanda, Africa de Sud şi 
Argentina 

12.09 1209.21  Seminţe de lucerna 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. 

 
* Obiecte interzise 

12.09 1209.22 Seminţe de trifoi 
 1209.23 Seminţe de păiuş 
 1209.24 Seminţe de plante furajere din Kentuchy (Poa pratensis L.) 
 1209.25 Seminţe de iarba furajera. 
 1209.26 Seminţe de timoftica 
 1209.29 Seminţe de rubiacee şi alte seminţe de plante furajere 

 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.8 şi 2.2.3. 

 
* Obiecte interzise 

12.11 1211.90 Cânepa (Canabis sativa) 
 Frunze de coca 

Haşiş 
Marijuana 

 

Capitolul 13: Cleiuri, răşini, alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11  Opium brut 

1302.19  Cânepa (Canabis sativa) 
13.02 Alte narcotice 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.04 1404.90  Ciuperci otrăvitoare 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.7 



SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 

Poziţie 
15.02 

Cod S.H. 
1502.00 

* Obiecte interzise 
Grăsime de porc; grăsime de porc şi de pasări de curte, obţinute prin 

  presare sau  extrase cu ajutorul solvenţilor; grăsimi de bovine, ovine sau 
  caprine,  în  forma  bruta   sau  obţinute  prin  presare  sau  cu  ajutorul 
 
15.04 

 
1504.20 

solvenţilor. 
Untura de peşte 

 1504.30 Grăsimi de mamifere marine 
15.06 1506.00 Alte grăsimi animale 
15.17 1517.10 Margarina 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01 1601.00  Carnaţi din carne 
16.01- 
05 

Produse alimentare interzise de Laboratorul Naţional de Control 
(Laboratorio Nacional de Analises) 

 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18.01 1801.00  Boabe şi seminţe de cacao 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.11. 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



20.01- 
20.09 

Produse alimentare interzise de Laboratorul Naţional de   Control 
(Laboratorio Nacional de Analises) 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.06 2106.90  Îndulcitori artificiali 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1.1. 
 

 
21.01- 
06 

* Obiecte interzise 
Produse alimentare interzise de Laboratorul Naţional de   Control 
(Laboratorio Nacional de Analises) 

 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

*Obiecte interzise 
Băuturi alcoolice trimise prin pachete mici, colete poştale sau prin EMS 
Trimiterile(vezi circulara BI UPU 171/29.09.2014) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.03- 
08 
22.04- 
05 

Alte băuturi alcoolice naturale sau sintetice 

Vin 

 
 
 
 
 

22.06 2206.00 Vin artificial 
22.08 2208.20 Rachiu de Armagnac şi coniac 

 2208.30 Whisky 
 2208.40 Rom 
 2208.50 Rachiu de ienupăr 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01- 
03 



Tutun şi produse fabricate cu înlocuitori de tutun 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare; sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.30 2530.90  Pământ  şi  îngrăşăminte  care  pot  conţine  criptogame,  insecte  sau  alţi 

paraziţi dăunători; ambalajele acestora şi componentele. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.07 2607.00  Plumb 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din 

distilarea acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI 
ALE INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 

Poziţie 
28.01 

Cod S.H. 
2801.10 

* Obiecte interzise 
Clorine, lichide sau gazoase 

 2801.30 Brom 
28.04 2804.80 Arsenic 
28.05 2805.22 Bariu 
28.11 2811.29 Acid cianhidric (forestita) 
28.12 2812.10 Triclorura  arsenica  (marsite);  fosgen  (oxiclorura  de  carbon,  fosgen, 

  colognite) 
 2812.90 Bromura arsenica 
28.27 2827.37 Clorura de staniu 

 2827.39 Clorura de titaniu 
28.51 2851.00 Clorura cianogena (manguinite) 

 

Capitolul 29: Substanţe chimice organice 
 

Poziţie 
29.03 

Cod S.H. 
2903.69 

* Obiecte interzise 
Iodura de benzil (fressita), clorura de benzil, clorura de ortonitrobenzil, 

 
29.03 

 bromura de benzil (cyclite) 
Cloroform 

29.04 2904.90 Cloropicrina (nitrocloroform, aquinite) 
29.08 2908.90 Acid picric şi acid aloetic 



 

29.09  2909.19  Eter de dibromometil, eter de diclorometil  
29.12 2912.19 Acroleina (aldehida acrilica, papite) 
29.14 2914.70 Cloracetona, iodacetona, bromoacetona (martonite), cloroacetofenona 
29.15 2915.21 Acid acetic 

 2915.90 Bromacetat  de  etil,  cloroformat  de  clormetil  (palite),  cloroformat 
  de triclormetil (superpalite); Bromo-fenil-nitrit 
29.20 2920.90 Clorosulfonat de etil (sulvinite), metilclorosulfonat 
29.24 2924.29 Feniliminofosgen (clorofenilsocianida) 
29.25 2925.11 Zaharina 
29.30 2930.90 Sulfura de dicloroetil (iperita) 
29.31 2931.00 Difenilclorarsina,  difenilcianarsina,  cianura  de  bromobenzil  (camite), 

  dibromarsina de etil, diclorarsina de etil, fenildiclorarsina. 
29.33 2933.90 Etilcarbozol 
29.37  Hormoni 

 

* Obiecte admise 
condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 
2.8.3. 

* Obiecte interzise 
29.39 2939.10 Morfina şi sărurile sale, diamorfina (heroina), dihidromorfina (dilaudid), 

dihidrocodeinona (dicodid), dihidroxicodeinona (eucodal), tebaina 
(paramorfan), compuşi oxidici ai N-morfinelor şi alţi compuşi de morfina 
ai azotului pentavalent şi preparatele acestora; acetat enolic de 
dihidrocodeinona (acedicona), benzilmorfina (peronin), dihidromorfina 
(paramorfan), oxizi de N- ai morfinelor (genomorfina), etilmorfina. 

2939.90  Cocaina, ecgonina. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01 Venin de şarpe şi de albine, preparat în scop terapeutic sau profilatic. 

Produse organoterapeutice pentru cercetări şi analize medicale 
30.1 3001.90  Alergeni 
30.2 3002.10  Seruri şi derivaţii acestora. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1.3. 
 

* Obiecte interzise 
30.02 Culturi de micro-organisme (cu excepţia fermenţilor) şi alte materii toxice. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1.4. 
 

* Obiecte interzise 
30.02 3002.20- Vaccinuri bacteriale intacte sau pe baza de amestec. 

3002.39  
30.02 3002.90 Antigeni 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.3. 



 
30.03- 
30.04 

* Obiecte interzise 
Produse pentru uz veterinar 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.2. 

 
* Obiecte interzise 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
substanţe colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.06 3206.49  Vopsele derivate din cărbune. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.2.1. 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.02 3302.10  Esenţe utilizate în prepararea băuturilor sintetice. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Explozivi, produse pirotehnice, chibrituri, aliaje piroforice şi 
pTroepaateraptreoidnuflsaemleafbairlemaceutice şi de specialitate străine,  care nu au ataşata 
în mod vizibil, eticheta care să indice data şi numărul autorizaţiei emisă de 

Poziţie Cod S.H. 
36.01 3601.00 

M* iOnibsiteecrtuelinNtearţziiosneal de Sănătate Publica (Departament Nacional de Saude 
PPPruabf ldiceap)uşcă, pudre explozive. 

36.2 3602.00  DPirneapmariatate. farmaceutice. 
36.3 3603.00  FRuelmiendaitii,seocrriect eeet.ip de amorse. 

Preparate medicinale utilizate în provocarea avorturilor. 
30.04 3004.40  Opiu medicinal. 

Preparate care conţin echivalenţi ai morfinei ce au o concentraţie de peste 
0.20% sau echivalenţi ai cocainei, cu o concentraţie de peste 0.10%. 



 
 
 
 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.06 3706.10- Filme cinematografice. 

3706.90 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.4. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.21 3821.00 Culturi preparate pentru dezvoltarea micro-organismelor. 
38.23 Amestecuri de fosgen  şi  clorura  de  staniu,  amestecuri  de  bromura 

de benzil şi bromura de xilil; racionite (amestec  de  clorohidrin 
sulfuric şi sulfura de metil). 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; CAUCIUC 
ŞI ARTICOLE DIN CAUCIUC 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.16 3916.90  Monofilamente, vergele, bete şi profile din celuloid. 
39.17 3917.29- Tuburi din plastic (celuloid). 

3917.39 
3917.40  Garnituri pentru tuburi din plastic (celuloid). 

39.19 3919.10- Etichete gumate plate (celuloid). 
3919.90 

39.20 3920.79  Placi, filme şi folii din plastic (celuloid). 
39.21 3921.19- 

3921.90 
39.23 3923.10- Ambalaje din plastic (celuloid). 

3923.40 
3923.90 
3923.50  Dopuri, capace şi alte dispozitive de închidere din plastic (celuloid). 

39.26 3926.10  Călimare din plastic (celuloid). 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. 
 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA VIII: PIEI  BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE 

CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE 
VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN 
INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie 
42.01 

Cod S.H. 
4201.00 

* Obiecte interzise 
Articole din piele. 

42.02 4202.11-  
 4202.99  
42.03 4203.10-  

 4203.40  
42.04 4204.00  
42.05 4205.00  

 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; , CARBUNE DE LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN  PLUTA,  FABRICATE  DIN 
PAIE, DIN ALFA SAU ALTE MATERIALE DE IMPLETIT; 
COSURI ŞI IMPLETITURI 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.21 4421.90 Bastoane din lemn. 
44.15 4415.10- Ambalaje din lemn. 

 4415.20  
44.16 4416.00  

 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

45.03 4503.10  Dopuri, capace şi alte dispozitive de închidere din lemn. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA X:  PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN   ALTE   MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI ŞI REBUTURI DE 
HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON  ŞI 
ARTICOLE DIN ACESTEA 



Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 
rebuturi din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 

 
48.19 4819.10- Ambalaje din hârtie sau carton. 

4819.50 
48.21 4821.10- Etichete de hârtie. 

4821.90 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
49.01 4901.10- Manuale  şcolare  pentru  clasele  primare  care  nu  sunt  scrise  doar  în 

4901.99  portugheza. 
 

 
 
 
 

4901.10  Cărţi şi broşuri care nu respecta legea copyright-ului din Brazilia. 
4901.91 
4901.99 

49.1 4901.10- Alte publicaţii care promovează idei anarhiste sau care contravin ordinii 
4901.99 

49.02 4902.10- 
4902.90 

49.11 4911.99 

publice. 

 
 
 
 
 

49.2 4902.10- Ziare şi reviste care promovează idei anarhiste sau care contravin ordinii 
4902.90  publice. 

 
 
 
 
 

49.04 4904.00 Piese muzicale care nu respecta legea în materie de copyright din Brazilia. 
49.07 4907.00 Bancnote 

  Timbre poştale neobliterate 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.1. 

 
* Obiecte interzise 

49.11 4911.99  Bilete de loterie străine, anunţuri, prospecte şi cataloage de preturi care se 
refera la loterii. 

4911.91- Fotografii şi ilustraţii (materiale printate) care nu respecta legea în materie 
4911.99 



de copyright din Brazilia.  
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
52.1 5201.00  Bumbac, necardat sau nepieptănat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
 

* Obiecte interzise 
Bumbac neprelucrat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.9. 
 

* Obiecte interzise 
52.2 Resturi de bumbac. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.05 6305.10- Saci şi pungi din pânza. 

6305.90 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE     ŞI     ARTICOLE     DIN     ACESTEA; 

FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR 
UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.03  6403.11- Articole din piele tăbăcita. 

6403.59 
64.04 6404.20 
64.05 6405.10 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
65.06 6506.99  Articole din piele tăbăcita. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolari, bastoane, bice, cravaşe şi părţi 

ale acestora 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
66.01  6601.91- Umbrele 

6601.99 



SAU SEMIPRETIOASE,   METALE PRETIOASE,  
METALE PLACATECU METALE  
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 

 

66.02 6602.00  Bastoane. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE  

MATERIALE  SIMILARE; PRODUSE  CERAMICE; 
STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
69.09 6909.90  Cutii de ceramica. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.10 7010.10- Cutii de sticla. 

7010.90 
70.20 7020.00  Călimare de sticla. 

 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
 
 
 
 

ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 
 

Capitolul 71: (Capitol unic) 
 

Poziţie 
71.01 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Perle naturale sau de cultura. 

71.02  Diamante, prelucrate sau nu, dar nu în monturi sau seturi 
71.04  Diamante sintetice. 
71.05 7105.10 Praf de diamante naturale şi sintetice. 
71.06  Argint prelucrat sau semi-prelucrat, sau sub forma de praf. 
71.08  Aur prelucrat sau semi-prelucrat, sau sub forma de praf. 
71.10  Platina prelucrata sau seni-prelucrata, sau sub forma de praf. 
71.12 7112.10 Resturi şi deşeuri de aur. 

 7112.20 Resturi şi deşeuri de platina. 
 7112.90 Resturi şi deşeuri de argint. 
71.13  Bijuterii din aur şi argint. 
71.14  Bijuterii din platina. 
71.15  Articole din aur, argint sau platina. 
71.16 7116.20 Articole din diamante. 
71.17  Imitaţii de bijuterii.(Gablonzuri) 



71.18 7118.10  Monede (altele decât cele din aur) ieşite din circulaţie. 
7118.90 Monede din aur, argint 

sau de alt fel. 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
73.10 7310.10- Lăzi din fontă, fier sau oţel. 

7310.29 
 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
74.19 7419.93- Lăzi din cupru. 

7419.99 
 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
75.08 7508.00  Lăzi din nichel 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
76.12 7612.10- Lăzi din aluminiu. 

7612.90 
 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
78.06 7806.00  Lăzi din plumb. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
79.07 7907.90 Lăzi din zinc. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
80.07 8007.00 Lăzi din cositor. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi 
ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.11 8211.93 Bricege 

 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie 
83.01 

Cod S.H. 
8301.40 

* Obiecte interzise 
Cătuşe. 

83.04 8304.00 Călimare din metal. 
83.09 8309.00- Dopuri, capace, carcase şi alte dispozitive de închidere din metal. 

 8309.90  

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor 
aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVII:  MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru caile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, 



FOTOGRAFICE SAU  CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, 
CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE   ŞI 

APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestea 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.1 9301.00 Puşti, carabine automate şi tunuri 
93.2 9302.00 Revolvere, pistoale şi toate armele asemănătoare. 
93.3 Bombarde, carabine, puşti, muschete şi toate armele asemănătoare; pistol 

fara repetiţie indiferent de calibru, arme cu sau fara repetiţie indiferent de 
model cu condiţia să nu depăşească calibrul 44 (11,17 mm), pistoale cu 
repetiţie indiferent de model cu condiţia să nu depăşească calibrul 38 (9,65 
mm). 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.3. 
 

* Obiecte interzise 
93.04 9304.00 Arme pneumatice. 
93.05  Componente pe baza de metal ale armelor  destinate sporirii puterii de foc; 

  dispozitive care pot fi ataşate armelor (amortizoare); părţi ale armelor. 
93.06  Muniţii  pentru  arme,  componente  pe  baza  de  metal  ale  armelor  şi 

  muniţiilor; bombe şi grenade de mana. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.2. 

 
 

93.06 9306.10- 
 9306.30 
 9306.29- 
 9306.90 



* Obiecte interzise 
Cartuşe pline sau 
goale. 

Alice şi plumbi. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.3. 

 

* Obiecte interzise 
93.07 9307.00   Pumnale, săbii şi lamele acestora. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie 
96.08 

Cod S.H. 
9608.39 

* Obiecte interzise 
Stilouri. 

 9608.99 Suporturi pentru stilouri. 
96.09 9609.10 Creioane. 

 Atunci când sunt importate de către ministere publice, aceste articole vor fi 
interzise  doar  daca  pot  fi  procurate  uşor  local,  urmând  ca  articolele 
respective să fie returate expeditorului. 

 
 

SECTIUNEA XXI:  OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic. 
 

Poziţie 
97.01 

Cod S.H. 
9701.10 

* Obiecte interzise 
Picturi originale, gravuri şi ilustraţii care nu respecta legea în materie de 

 
97.02 

 
9702.00 

copyright din Brazilia. 

97.04 9704.00 Timbre poştale, care se afla în circulaţie sau nu în ţara de destinaţie 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.7.1. 

 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale vii şi 
produse de origine 
animală 

 
2.1.1 Animale vii Aceste produse sunt admise la import daca sunt destinate 
veninoase sau care instituţiilor şi laboratoarelor recunoscute oficial şi daca sunt 
sunt purtătoare de boli. expediate în  recipient  corespunzători.  Daca  aceste  condiţii  nu 

sunt respectate, produsele vor fi returate la expeditor. 
 

2.1.2. 2. Insecte vii Aceste produse sunt admise la import daca sunt importate pentru 
dăunătoare, larve culturi experimentale de către instituţii ştiinţifice din Brazilia, pe 
de insecte, crisalide, baza unei autorizaţii speciale emisă de Ministerul Agriculturii 
nimfe şi coconi (Ministerio da Agricultura) 

 
2.1.3. Paraziţi şi Aceste produse sunt admise la import numai daca sunt destinate 
organisme vii combaterii dăunătorilor sau daca fac obiectul schimbului dintre 
dăunătoare instituţii  recunoscute  oficial,  pe  baza  autorizaţiei  emisă  de 

Ministerul Agriculturii. 
 

2.2. Vegetale şi 
produse de origine 
vegetală 

 
2.2.1. Tuberculi de cartofi Tuberculii de origine spaniola sau portugheza sunt admise la 
(Solanum tuberosum) import numai daca sunt însoţite de certificat de origine şi 
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certificat sanitar. Acesta din urma trebuie să specifice starea 
tuberculilor; certificatul de origine trebuie să indice faptul ca 
aceste produse nu provin din regiuni infestate cu Chrysophlyctis 
endobiotica şi Spongospora subterranea sau cu fluturi din specia 
Phthorimaea operculella. 

 
2.2.2. Bumbac brut Aceste produse sunt admise la import numai pe baza unui 
şi deşeuri de bumbac certificat oficial care să ateste faptul ca au fost dezinfectate. 

 
2.2.3. Seminţe de lucerna Sunt admise la import daca sunt însoţite de un certificate sanitar 
şi seminţe ale altor legume care să  ateste  faptul  ca  aceste  produse  nu  sunt  infestate  cu 

cuscuta. 
 

2.2.4. Seminţe de porumb Importul acestor produse este admis daca acestea sunt însoţite de 
un certificat sanitar care să indice faptul ca seminţele provin din 
regiuni care nu sunt infestate cu Pyrausta nubilalis. 

 
2.2.5. Fructe proaspete şi Sunt admise la import daca sunt însoţite de certificat sanitar. 
castane 
2.2.6. Butaşi şi citrice Sunt  admise  doar  produsele  care  provin  din  Asia,  Oceania, 

Africa de Sud şi Statele Unite ale Americii şi care sunt însoţite 
de un certificat sanitar care atesta faptul ca regiunile din care 
provin aceste  produse nu sunt infestate  cu insecte din specia 
Aleurodes citri sau cu Bacterium citri. 

 
2.2.7. Ciuperci otrăvitoare Ciupercile otrăvitoare sunt admise la import daca sunt importate 

de către instituţii ştiinţifice din Brazilia pentru culturi 
experimentale şi pe baza unei autorizaţii speciale emisă de 
Ministerul Agriculturii (Ministerio da Agricultura). 

 
2.2.8. Seminţe şi butaşi de Importul este admis atunci când aceste produse sunt importate de 
rubiacee către Ministerul Agriculturii  pentru culturile experimentale din 

cadrul instituţiilor oficiale. 
 

2.2.9. Seminţe de bumbac Seminţele de bumbac şi bumbacul neprelucrat sunt admise la 
şi bumbac neprelucrat import numai daca sunt importate de către Ministerul 

Agriculturii, pentru culturile experimentale din 
instituţiile oficiale. 

 
2.2.10. Trestie de zahăr Aceste produse pot fi importate numai de către Ministerul 
şi părţi ale acesteia Agriculturii  şi  pentru  culturile  experimentale  din  instituţiile 

oficiale. 
 

2.2.11. Puieţi, fructe şi Aceste produse pot fi importate numai de către Ministerul 
seminţe ale arborelui Agriculturii şi pentru culturile experimentale din instituţiile 
de cacao oficiale. 

 
2.2.12 Puieţi de bananier Aceste  produse  pot  fi  importate  numai  de  către  Ministerul 

Agriculturii şi pentru culturile experimentale din instituţiile 
oficiale. 

 
2.2.13 Vegetale şi părţile Vegetalele pot fi importate numai prin porturile unde există 
Acestora Serviciul de Carantina a Vegetalelor (Servico de Vigilancia 

Sanitaria  Vegetal).  În  prezent,  aceste  porturi  sunt:  Manaos 
(Amazonas),  Belem  (Para),  Recife  (Pernambuco),  Salvador 
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(Bahia), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Santos (Sao Paulo), Sao 
Francisco do Sul (Santa Catarina), Rio Grande şi Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul) şi Corumba (Mato Grosso). Toate vegetalele 
şi  părţile  acestora  sau  alte  vegetale  trebuie  să  fie  însoţite  la 
import  de  un  certificat  sanitar  eliberat  de  către  autorităţile 
competente din ţara de origine care să ateste ca aceste produse nu 
conţin  boli  sau  insecte  sau  alţi  paraziţi  dăunători  culturilor. 
Consulatele  braziliene  nu  sunt  autorizate  să  emită  facturi 
consulare  pentru  produsele  din  acest  capitol  daca  nu  sunt 
respectate dispoziţiile în vigoare cu privire la importul acestora. 
La  sosirea  acestor  produse  în port,  acestea  vor fi reţinute  în 
depozitele poştale sau vamale în vederea examinării de către un 
inspector de la Serviciul de Carantina a Vegetalelor. Produsele 
de  la  acest  capitol  nu  pot  intra  pe  teritoriul  Braziliei  fara 
efectuarea acestui control. În consecinţă, destinatarii trebuie să 
solicite  Serviciului  de  Carantina  a  Vegetalelor  din  portul  de 
sosire  al  importului,  examinarea  produselor  ataşând  totodată 
certificatul sanitar din ţara de origine. Daca în urma efectuării 
controlului produsele se considera a fi în perfecta stare, 
distribuirea poate avea loc imediat. Daca produsele sunt 
contaminate cu insecte, ciuperci sau alţi paraziţi dăunători vor fi 
reţinute sub supraveghere în cadrul Serviciului de Carantina a 
Vegetalelor şi vor fi reexpediate în termen de 15 zile. Daca 
produse nu sunt reexpediate în acest interval acestea vor fi 
distruse. 
Toate vegetalele sau părţile acestora sunt supuse pasibile de taxe 
sanitare. Totuşi, vegetalele vii sau nu şi părţile acestora care 
provin din ţări cu care Brazilia a semnat acorduri reciproce, sunt 
scutite de taxe. 

 

2.3 Băuturi şi băuturi 
spirtoase 

*Obiecte interzise 
Băuturi alcoolice trimise prin pachete mici, colete poştale sau prin EMS 
Trimiterile(vezi circulara BI UPU 171/29.09.2014) 

 
2.3.1 Esenţe utilizate în Esenţe utilizate în prepararea băuturilor sintetice sunt admise pe 
prepararea băuturilor baza unei autorizaţii emisă de Ministerul Naţional al Sănatatii 
sintetice Publice. Atunci  când  este  cazul,  produsele  vor  fi  returate  la 

expeditor. 
 
 
2.4 Produse minerale 

 
2.4.1 Pământ şi Pământurile şi îngrăşămintele  care conţin, indiferent de stadiul 
îngrăşăminte de dezvoltare, insecte, criptograme sau alţi paraziţi dăunători, 

chiar şi în cazul plantelor în pământ, precum şi ambalajele 
acestora, sunt admise la import numai daca sunt importate de 
instituţii ştiinţifice pentru culturi experimentale şi pe baza unei 
autorizaţii emisă de Ministerul Agriculturii. 

 
2.5. Produse ale industriei 
chimice sau ale industriilor 
conexe 
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2.5.1 Produse farmaceutice 
 

2.5.1.1 Zaharina şi Zaharina şi substanţele asemănătoare fac obiectul unei licenţe 
îndulcitori sintetici emisă de Ministerul Naţional al Sănatatii. Atunci când este cazul, 

produsele vor fi returate expeditorului pe cheltuiala 
destinatarului, cu excepţia cazului în care acesta din urma doreşte 
distrugerea produselor. 

 
2.5.1.2 Produse pentru uz Produsele pentru uz veterinar sunt admise la import pe baza unei 
veterinar autorizaţii eliberată de Serviciul de Protecţie a Animalelor 

(Servico de   Defesa Sanitaria   Animal) a  Departamentului 
Naţional a produselor de origine animală (Departament Nacional 
de Producao  Animal).  Produsele  vor fi returate  expeditorului 
daca acestea nu sunt însoţite de autorizaţia în cauza. 

 
2.5.1.3 Seruri şi derivaţii Aceste produse sunt admise la import numai daca sunt destinate 
acestora; vaccinuri cercetărilor medicale. Produsele în cauza vor fi distribuite 
bacteriale; hormoni destinatarului doar atunci când acestea sunt însoţite de un 
şi alte produse certificat emis de autoritatea competenta din ţara de origine. 
organoterapeutice 

 
2.5.1.4 Culturi de microbi Culturile de microbi sunt admise la import daca sunt expediate în 

ambalaje speciale către instituţiile sau laboratoarele oficiale. În 
cazurile în care nu sunt respectate aceste dispoziţii produsele în 
cauza vor fi returate expeditorului. 

 
2.5.1.5 Materii toxice Materiile toxice care provin de la persoane sau animale infestate 

sunt admise la import doar daca aceste produse sunt expediate în 
ambalaje speciale către instituţiile sau laboratoarele oficiale. În 
cazurile în care nu sunt respectate aceste dispoziţii produsele în 
cauza vor fi returate expeditorului. 

 
2.5.3 Filme Filmele  pot  fi  importate  doar  în  colete  poştale  şi  ambalaje 

speciale, ermetice. 
 
2.5.3.1 Filme Filmele cinematografice şi articolele pe baza de celuloid pot fi 
cinematografice importate doar în colete poştale şi în ambalaje speciale, ermetice. 

 
2.6 Mase plastice şi Celuloidul şi articolele pe baza de celuloid pot fi importate în 
articole din acestea colete poştale şi în ambalaje speciale, ermetice. 

 
2.7 Cărţi, broşuri, ziare, 
materiale imprimate 

 
2.7.1 Scrisori care conţin Scrisorile care conţin timbre poştale ieşite din circulaţie sunt 
timbre poştale ieşite admise la import doar ca scrisori cu valoare declarata. 
sau nu din circulaţie 

 
2.8 Obiecte de arta,   
de colecţie şi antichitaţi 

 
2.8.1 Timbre poştale Timbrele poştale care sunt ieşite sau nu din circulaţie sunt 
ieşite sau nu din circulaţie admise la import doar ca scrisori cu valoare declarata. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
3.1 Întocmirea declaraţiilor Mărfurile expediate în trimiterile poştale internaţionale trebuie să 
vamale                        fie însoţite de un document poştal care să conţină următoarele 

informaţii necesare pentru aplicarea masurilor de control şi de 
percepere a taxelor vamale atât la import cat şi la export: 
- numele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 
- ţara de origine şi de destinaţie a mărfurilor 
- descrierea  mărfii  şi  codul  corespunzător  din  sistemului 

armonizat 
- greutatea bruta şi neta a produselor 
- valoarea coletelor şi unitatea monetara utilizata. 
Atunci când trimiterile  nu întrunesc  condiţiile  de aplicare  ale 
Sistemul de Tarifare Simplificat (Regime de Tributacao 
Simplificada) - RTS este necesară declaraţie de import. 

3.2 Necesitatea Deşi nu este obligatorie anexarea unei facturi la trimiteri, 
inserării facturilor autoritatea vamală are dreptul de a cere factura atunci când 

trimiterea are caracter comercial. 
3.3 Necesitatea Pentru mărfurile care se bucura de tratarea vamală preferenţiala 
justificării originii datorita originii lor, dovada acestora va fi făcuta în orice mod 
mărfurilor considerat corespunzător. 

În cazul unor mărfuri importate de o ţara membra ALADI 
(Association latino-americaine d’integration), atunci când este 
solicitata reducerea tarifara negociata de Brazilia, dovada 
originii trebuie să se facă printr-un certificat de origine emis de 
către o autoritate competenta. 

 
3.4 Dispoziţii vamale Legislaţia vamală braziliana a instituit RTS (Sistemul de tarifare 
Diverse                          simplificat)  pentru  bunurile  incluse  în  trimiterile  poştale  şi 

coletele avion internaţionale. În ceea ce priveşte obiectele cărora 
se aplica acest regim, se aplica taxa pentru produsele industriale 
independent de clasificarea lor tarifara. 
RTS se aplica trimiterilor poştale şi coletelor avion internaţionale 
care întrunesc criteriile următoare: 
- valoarea nu depăşeşte 500 USD, sau echivalentul intr-o alta 

moneda 
- trimiterile sunt destinate persoanelor fizice sau juridice 
- nu conţin bunuri destinate vânzării. 

 
Trimiterile poştale sau coletele-avion internaţionale sunt scutite 
de taxe de import atunci când: 
- valoarea acestora nu depăşeşte 500 USD sau echivalentul 

acestei sume intr-o alta unitate monetara 
- daca trimiterile sunt adresate persoanelor fizice 
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- trimiterile  conţin  bunuri  pentru  care  legislaţia 
braziliana prevede o scutire 

 
Cărţile, ziarele şi periodicele sunt scutite de taxe vamale 
conform articolului 150, nr. VI (d) din Constituia Republicii 
Federative din Brazilia (Constitution of the Federative 
Republic of Brazil- 
19 
88) 

 
Taxa  de  import   aplicata   trimiterilor   poştale 
internaţionale destinate persoanelor fizice, care fac obiectul 
RTS, este plătita de către destinatarul trimiterii  poştale 
direct  biroului  poştal  al Întreprinderii Braziliene       de 

Posta şi  Telegraf (Empresa 
Brasileira  de Correios  e  Telegrafos –ETC) care 
primeşte o chitanţa în  momentul  ridicării trimiterii  de la 
ghişeu. 

 
Mărfurile al căror import nu este supus prezentării permisului 
de import sunt menţionate în anexa “a” din Portaria 
DECEX nr. 8 din 13 mai 1991. 

 
Conform  legislaţiei  interne  din  Brazilia,  nu  este  admis 
importul de bunuri de consum uzate. Nerespectarea 
acestei  interdicţii poate   antrena  confiscarea 
trimiterilor  poştale   care  conţin asemenea 
articole de către autorităţile vamale. 
Aceasta interdicţie nu se 
aplica : 
a) obiectelor  destinate  instituţiilor/fundaţiilor  de 

binefacere recunoscute de către Guvern ca instituţii de 
interes public 

b) bagajelor neînsoţite de proprietar cu condiţia ca acesta 
să efectueze vămuirea în momentul sosirii sale în Brazilia. 

3.5 Dizpoziţii contencioase Mărfurile  care  provin  din  străinătate  pot  fi  confiscate 
daca expeditorul a fracţionat trimiterea în doua sau mai multe 
trimiteri poştale internaţionale cu scopul: 
- de a se sustrage total sau parţial de la 
plata 
- de  a  beneficia  de  Sistemul  de tarifare  simplificat 
(RTS). 

Circulara 184/06.09.2010 
Operatorul postal din Brazilia doreste sa informeze statele membre UPU in legatura cu 
aplicarea noilor masuri de control vamal. 
Astfel, un numar mare de colete vor fi deschise in procesul de control vamal, acest 
lucru ducand la marirea timpiilor de circulatie, 
In cazurile in care pentru receptionarea corespondentei destinatarii trebuie sa 
intocmeasca formalitatile vamale acestia vor fi informati prin fax. De asemenea 
destinatarii pot contacta serviciul de relatii clienti la unul din urmatoarele numere de 
telefon: 3003 0100 (apelabil din marile orase, capitale) / 08007257282 (apelabil din 
celelalte localitati). 
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Brunei Darusalam 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Albine vii, lipitori şi viermi de mătase 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Aceste produse fac obiectul unui permis emis de Ministerul Agriculturii 
(produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să nu constituie pericol 
pentru lucrătorii poştali). 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Aceste produse fac obiectul unui permis emis de Ministerul Agriculturii 

(produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să nu constituie pericol 
pentru lucrătorii poştali). 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Aceste produse fac obiectul unui permis emis de Ministerul Agriculturii 

(produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să nu constituie pericol 
pentru lucrătorii poştali). 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi plante ornamentale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume comestibile, anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
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Brunei Darusalam 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Produsele din aceasta categorie sunt supuse aprobării de către farmacii 

 
Capitolul 13: Lac; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Produsele din aceasta categorie trebuie să fie ambalate corespunzător. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Produsele din aceasta categorie trebuie să fie ambalate corespunzător. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Aceste produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 
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Brunei Darusalam 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Aceste produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Ministerul 

Industriei. 
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Brunei Darusalam 
 

Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Ministerul 

Sănatatii. Produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Ministerul 

Sănatatii. Produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Ministerul 

Sănatatii. Produse trebuie să fie ambalate corespunzător. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Ministerul 

Agriculturii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; substanţe colorante, 
pigmenţi; lac, vopsea; chit şi masticuri; cerneala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie şi produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, 

ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, 
lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate 
dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 
aliaje pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare de la Politie. 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Pentru importul acestor produse este necesară aprobare cu privire la 

produsele farmaceutice. 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; 
PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări în pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01-11 Produsele de la acest capitol sunt supuse restricţiilor în conformitate cu 

Actul de Securitate Interna (Internal Security Act). 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50 Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59:  Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61 Articole şi accesorii de tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE
 ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolari, bastoane, bice, cavase şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Produsele trebuie să fie ambalate în mod corespunzător. 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XV:  METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: (Rezervat) 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, 

părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Aceste produse sunt admise în pachete de 10 kg. 

 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, 
CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 

Nu există informaţii 
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Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Pentru  importul  acestor  produse  este  necesară  autorizaţie  emisă  de 

Politie şi Armata (Police and Armed Forces). 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.8. Produse farmaceutice Legislaţia vamală din Brunei Darussalam interzice importul de 

medicamente sau alte produse medicale expediate în scrisori şi 
colete.  Importul  produselor  din  aceasta  categorie  este  admis 
numai  pe  baza  unei  facturi  certificate  de  către  autorităţile 
medicale competente. 

 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.4 Dispoziţii vamale Administraţia poştala din Brunei Darussalam interzice expedierea 
Diverse în trimiterile poştale de bilete de loterie, bilete naţionale de loterie 

şi alte tranzacţii de acest tip. 
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Obiecte interzise la import 
 

Este interzisă introducerea în trimiteri poştale internaţionale a obiectelor mai jos menţionate: 
- stupefiante, substanţe psihotrope, anestezice, materii toxice; 
- arme şi muniţii, materiale explozibile, inflamabile sau alte materiale periculoase; 
- obiecte obscene sau imorale; 
- obiecte care prin natura sau prin ambalajul lor pot prezenta un pericol pentru salariaţii 

poştali, care pot murdari sau deteriora alte trimiteri sau echipamentul poştal; 
- material religios care se refera la secte şi organizaţii interzise sau neînregistrate. 

 
De asemenea, trimiterile poştale, inclusiv trimiterile cu valoare declarată, care conţin 
monezi, bilete de bancă, bancnote, sau orice fel de valori la purtător, cecuri de călătorie, 
platină, aur, argint, manufacturate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase 
nu sunt admise în Bulgaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editia 2007 



BURUNDI 
 
 
Administratia  postala  interzice  importul  obiectelor  precizate  in  Actele  Uniunii  Postale 
Universale, la articolul 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 BURUNDI 



CAMBOGIA 
 
 
Obiectele interzise ale acestei tari sunt in conformitate cu cele prezentate in articolul 25 din 
Conventia UPU. 

 
Totodata, administratia postala din Cambogia nu accepta in trimiteri ale postei de scrisori 
simple si recomandate obiecte pasibile de taxe vamale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CAMBOGIA 



Canada 
 
 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01- 
01.06 

Animale vii 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01- 
02.10 

Carne şi organe de animale care au un miros puternic. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Carne şi organe de animale. Vezi a doua parte, pct 2.1. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01- 
03.07 

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice care au un miros 
puternic. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice. Vezi a doua parte, 
pct. 2.1. 

 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de pasări: miere naturala, produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01- 
04.10 

Vezi a doua parte, pct 2.1. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01- 05.11 
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Vezi a doua parte, pct 2.1. 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.02- 
06.04 

Vezi a doua parte, pct 2.2. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentar 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01- 
07.14 

Vezi a doua parte, pct 2.2. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 8: Fructe si nuci comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01- 
08.14 

Vezi a doua parte, pct 2.2 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

09.01- 
09.10 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

10.01- 
10.08 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01- 
11.09 

Vezi a doua parte, pct 2.2. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 
medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01- 
12.14 

Vezi a doua parte, pct 2.2 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

13.01- 
13.02 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 

14.01- 
14.04 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ, PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (capitol unic) 

 

15.01- 
15.22 

Vezi a doua parte, pct 2.1 şi 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 



ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 

16.01- 
16.05 

Vezi a doua parte, pct 2.1. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

17.01- 
17.04 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

18.01- 
18.06 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte, produse de 
patiserie 

 

19.01- 
19.05 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau părţi de plante 
 

20.01.- 
20.09 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

21.02- 
21.06 



Articol e admise necondiţionat. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

22.01- 
22.02 

 
 

22.03- 
22.08 

Articole admise necondiţionat. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Băuturi alcoolice. Vezi a doua parte, pct 2.10. 

 
 
 
 
 

22.09 Articole admise necondiţionat. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

23.01- 
23.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte interzise 
2301.20 Mâncăruri din peşte. 

23.8 Materiale resturi, reziduuri vegetale, chiar daca sunt sau nu sub forma de 
granule sau intr-o alta forma folosita pentru hrănirea animalelor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

23.9 Preparatele din acestea folosite pentru hrănirea animalelor. Vezi a doua 
parte, pct, 2.2. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 

24.01- 
24.03 

Vezi a doua parte, pct 2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.05 Nisip. 
25.08 Mraniţa, pământ 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 



26.01- 
26.21 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01- 
27.11 
27.13- 
27.15 

Combustibili minerali, uleiuri vegetale şi produsele derivate din distilarea 
acestora, substanţe bituminoase. 
Combustibili minerali, uleiuri vegetale şi produsele derivate din distilarea 
acestora, substanţe bituminoase. 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
27.12 Petrol gelatinos, parafina, ceara microcristalina din petrol, ceara uscata, 

ocerite, ceara de lignit, ceara de turba, alte ceruri minerale şi alte produse 
similare obţinute sintetic sau prin alte proceduri chiar daca sunt sau nu 
colorate. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



 

28.19 2819.10 Acid cromic 
28.27 2827.39 Clorura stanoasa 
28.28 2828.90 Clorit de sodiu 
28.29 2829.11 Clorura de sodiu 
 2829.19 Clorura de calciu 
 2829.90 Perclorat de potasiu; perclorat de sodiu 
28.34 2834.21 Nitrat de potasiu 
 2834.29 Nitraţi de amoniu; nitrat de stronţiu 
28.41 2841.61 Permanganaţi; permanganat de potasiu 
28.42 2842.90 Nitrat de amoniu şi zinc 
28.43 2843.21 Nitrat de argint 
28.47 2847.00 Peroxid de hidrogen 
28.48 2848.00 Fosfina 
28.49 2849.10 Carbid 
28.50 2850.00 Silan 
28.51 2851.00 Clorosilan, cianuri, tiofosgen 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01 2901.10 Butan, heptan, hexan, octan, pentan 

 2901.21 Etilena 
 2901.29 Acetilena 
29.02 2902.20 Benzen 

 2902.30 Toluen 
 2902.41- Xilen 
 2902.43  

 
 
 
 

 2902.50 Stiren monomer 
29.03 2903.11 Clorura de metil 

 2903.12 Diclorometan 
 2903.13 Cloroform 
 2903.14 Tetraclorura de carbon 
 2903.19 (1,1,1-) Tricloretan 
 2903.21 Clorura de vinil 
 2903.22 Tricloretilena 
 2903.46 Bromura de metil 
 2903.61 Clorbenzen 
29.04 2904.20 Nitrobenzen, tetranitrometan 

 2904.90 Cloropicrina lichida 
29.05 2905.11 Alcool de lemn 

 2905.12 Alcool isopropilic 
 2905.14 Butanol 
29.07 2907.12 Crezol 
29.08 2908.11 Clorofenat Pentaclorofenol 

 2908.19 Clorofenat 
 2908.99 Acid picric; trinitrofenol 
29.09 2909.11 Eter etilic 
29.10 2910.20 Oxid de propilena 
29.12 2912.11 Formaldehida; formol 



 

 2912.60 Paraformaldehida 
29.14 2914.11 Acetona 
 2914.12 Metiletilcetona 

 

2914.70 Bromacetona; cloracetofenon 
29.15 2915.21 Acid acetic 

2915.31 Acetat de etil 
2915.60 Acid valerianic 
2915.90 Peroxid diacetic; difosgen 

29.16 2916.32 Peroxid de benzoil 
2916.39 Peroxid de acetilbenzoil. 

Peroxid de clorbenzoil 
29.19 2919.00 Pirofosfat de tetraetil 
29.20 2920.10 Amestec de metil parationic. 

2920.90 Nitroglicerina  desensibilizata.  Nitroglicerina în  alcool  desensibilizata. 
Paration lichid. Ditiopirofosfat de tetraetil 

29.21 2921.41 Ulei de anilina lichida 
29.22 2922.29 Picramat de zirconiu 

2922.49 EDTA 
29.24 2924.10 Nitrat de uree 
29.25 2925.20 Clorura de fenilcarbilamina 
29.26 2926.90 Acetonitril. Cianura de bromobenzil 
29.29 2929.10 Izocianati. Izocianati  de  metil.  Dicianat  de 

toluen 

29.30 2930.20 Maneb. 
2930.90 Mercaptan 

Iperita 
29.31 2931.00 Difenilclorasina. Levizita. Metildiclorasina. 

Fenildiclorasina lichida. Tetraetil de plumb. 
Triclorosilan de vinil. 

29.32 2932.11 Tetrahidrofuran 
29.33 2933.31 Piridina 
29.34 2934.90 Difenilaminoclorasina 
29.39 2939.91 Stricnina 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01- 
30.06 

Vezi a doua parte, pct 2.4. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01- 
31.05 



Vezi a doua parte, pct 2.2. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit, masticuri şi cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.01- 
32.15 

Materiale inflamabile. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.03 3303.00 Materiale inflamabile 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.5. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 

34.01- 
34.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.01- 
35.07 

Materiale inflamabile. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01- 
36.06 

Toate articolele. 



Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. 
37.01- 
37.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.04 3804.00 Detergenţi 
38.05 3805.10 Terebentina. Ulei de pin 
38.07 3807.00 Creozot, păcura 
38.08 3808.50 DDT, tetrafosfat de hexatil lichid, insecticide, 

  naftalina. 
 3808.92 Fungicid 
 3808.93 2, 4-D. Ierbicide. 
 3808.94 Dezinfectanţi 
 3808.99 Pesticide, antirozătoare. 
38.11 3811.11- Compuşi antidetonanţi (carburant pentru 

 3811.19 motoare) 
 
 
 
 

38.13 3813.00 Stingătoare de incendii 

38.14 3814.00 Varsol 
38.19 3819.00 Lichid de frână 
38.20 3820.00 Antigel 
38.23 3823.19 Ulei de motor, ulei de arma,  PCB,  produse  antirugină,  var  care 

  conţine soda, carburanţi, amestec de monoxid de azot, acid alb. 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 

Poziţie Cod S.H 
39.01- 
39.26 

 
Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 



Poziţie Cod S.H 
40.01- 
40.17 

 
Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE SELARIE, ARTICOLE DE 
VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN 
INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01- 
41.14 

Vezi a doua parte, pct 2.6. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de şelărie; articole de voiaj, sacose şi produse 
similare; produse din intestine de animale 

 

Poziţie Cod S.H 
42.01- 
42.06 

 
Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01- 
43.04 

Vezi a doua parte, pct. 2.6. 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. 
44.01 
44.03-44.21 



Articole admise necondiţionat. 
 

* Obiecte interzise 
44.02 Cărbune de lemn 

 
Capitolul 45: Pluta şi obiecte din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. 
45.01- 
45.04 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. 
46.01- 
46.02 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA X: CLEI  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE  MATERIALE  FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU CARTON, 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Clei de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. 
47.01- 
47.07 

 
Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. 
48.01- 
48.23 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 



49.01- 
49.11 

Vezi a doua parte, pct. 2.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. 
50.01- 
50.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau gros; fire şi ţesături din mătase 
 

Poziţie Cod S.H. 
51.01- 
51.13 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. 
52.01- 
52.12 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. 
53.01- 
53.11 

 
Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. 
54.01- 
54.08 



Articole admise necondiţionat. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. 
55.01- 
55.16 

 
Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Poziţie Cod S.H. 
56.01- 
56.09 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. 
57.01- 
57.05 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Poziţie Cod S.H. 
58.01- 
58.11 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate, articole 
tehnice din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. 
59.01- 
59.11 

Articole admise necondiţionat. 



Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. 
60.01- 
60.06 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. 
61.01- 
61.17 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. 
62.01- 
62.17 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate, seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. 
63.01- 
63.10 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. 
64.01- 
64.06 



Articol e admise necondiţionat. 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
65.01- 
65.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, cravaşe şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
66.01- 
66.03 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. 
67.01- 
67.04 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE, 
PRODUSE CERAMICE, STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. 
68.01- 
68.15 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. 
69.01- 
69.14 



Articol e admise necondiţionat. 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. 
70.01- 
70.20 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA, BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-71.18 Vezi a doua parte, pct. 2.8. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. 
72.01- 
72.29 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

73.11 7311.00 Butelii de gaz, goale, conţinutul a fost verificat anterior 
Muniţie inactiva. Munitie de recuzita şi alte dispozitive care simulează 
dispozitive explozive sau muniţii, incluzând aici muniţie militară sau alte 
materiale similare, indiferent daca este vorba de articole de expozitie. 
Vezi a doua parte, pct 2.9. 

 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. 
74.01- 
74.19 

Articole admise necondiţionat. 



Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. 
75.01- 
75.08 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. 
76.01- 
76.16 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. 
78.01- 
78.06 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. 
79.01- 
79.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. 
80.01- 
80.07 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. 



81.01- 
81.13 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 82:  Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
82.01- 
82.15 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. 
83.01- 
83.11 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi dispozitive mecanice, 

părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.12 8412.10 Motoare pentru rachete 
84.24 8424.10 Stingătoare de incendiu 

 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. 
85.01- 
85.48 

Articole admise necondiţionat. 



SECTIUNEA XVII:  MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 

 
Poziţie Cod S.H. 
86.01- 
86.09 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
87.01- 
87.16 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie Cod S.H. 
88.01- 
88.05 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. 
89.01- 
89.08 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 



90.01- 
90.33 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. 
91.01- 
91.14 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Poziţie Cod S.H. 
92.01- 
92.09 

Articole admise necondiţionat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

93.01- 
93.05 

Arme de foc 

 
 
 
 
 

93.06  Bombe.  Grenade.  Proiectile  explozive,  chiar  daca  sunt  inactive.  Muniţie 
  pentru  tunuri  şi  pentru  lansatoare  de  rachete,  chiar  daca  sunt  sau  nu 
  inactive. Muniţie pentru arme de foc de calibru mic. Gloanţe. Cartuşe pentru 
  motoare cu  combustie.  Cartuşe  propulsoare  pentru  motoare  cu  reacţie. 
  Proiectile explozive auto-propulsate.  Rachete, rachete pentru elicoptere. 
  Capse explozive. 
 9306.3 Cartuşe oarbe 

Vezi a doua parte, pct 2.9. 
 
 

SECTIUNEA XX:  MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. 



94.01- 
94.06 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

95.03 Muniţie inactiva. Munitie de recuzita şi alte dispozitive care 
simulează dispozitive explozive sau muniţii, incluzând aici muniţie militară 
sau alte materiale similare, indiferent daca este vorba de articole de 
expozitie. 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01 Vezi a doua parte, pct 2.6. 

 
* Obiecte interzise 

96.13 9613.10 Brichete de unica folosinta 
9613.20 Brichete care conţin combustibil 
9613.80 Brichete care conţin combustibil 

 
 

SECTIUNEA XXI:  OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichitaţi 
 

Poziţie Cod S.H. 
97.01- 
97.06 

Articole admise necondiţionat. 

 
 
 
 
 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
1.Produse animale 

 
Fac subiectul Agenţiei de Servicii la Graniţa a Canadei (Canada Border Services Agency) şi al 
Agenţiei de reglementare pentru inspecţia alimentara a Canadei.(Canadian Food Inspection 
Agency Regulations): 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf 

 
Şi/sau a Departamentului de reglementare a pescuitului (Department of Fisheries Regulations):  
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-8-2/d19-8-2-e.pdf 

 
2.Plante şi produse vegetale 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-8-2/d19-8-2-e.pdf


Fac subiectul Agenţiei de Servicii la Graniţa a Canadei (Canada Border Services Agency 
(CBSA)) şi al Agenţiei de reglementare pentru inspecţia alimentara a Canadei.(Canadian Food 
Inspection Agency Regulations): 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf 

 
3.Tutun 

 
Importul produselor din tutun trebuie să respecte cerinţele Legislatiei privind tutunul:  
http://laws.justice.gc.ca/en/T-11.5/262549.html 

 
Nota: Cerinţele Departamentul de reglementare a tutunului privind etichetarea şi stampilarea nu 
se aplica pentru importul individual pentru m a x i m u m cinci unităţi de produse din tutun. O 
unitate este definite în felul următor: 

- 200 de ţigări 
- 50 de trabucuri 
- 400 de beţe de tutun sau 
- 400 g de tutun prelucrat 

 
Importul de tutun nu este eligibil pentru 20,00 CAD taxe vamale şi scutire de taxe. 

Pentru întrebări privind importul de tutun trebuie să va adresaţi: 

Tobacco Enforcement Unit 
2301 Midland Avenue 
Scarborough ON M1P 4R7 
CANADA 
Tel: (+1416) 952 0929 
Fax:(+1416) 954 3655 

 
4. Produse farmaceutice 

 
Fac subiectul Autoritatii Canadiene privind sănătatea:  http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-9-
2/d19-9-2-e.pdf 

 
5. Parfumuri şi cosmetice 

 
În cazul în care este inflamabil, parfumul, este un material interzis. Alte cosmetice pot intra în 
Canada pe cale poştală cu condiţia să nu fie interzise la transportul pe cale aeriana în 
conformitate cu Regulamentele IATA. 

 
6. Fauna şi Flora sălbatică 

 
Importurile trebuie să respecte Convenţia Internaţională privind speciile de fauna şi flora pe 
cale de dispariţie. Aceasta convenţie este un acord internaţional menit să protejeze anumite 
specii de animale şi plante împotriva exploatării lor în comerţul internaţional. CBSA  (the 
Canada Border Sevices Agency) asistata de Autoritatea de mediu a Canadei împreuna cu 
administraţia acestei convenţii pentru executare controalelor la punctele de vama de import. 

 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-7-1/d19-7-1-e.pdf 

 
7. Materiale 
imprimate 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf
http://laws.justice.gc.ca/en/T-11.5/262549.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-9-2/d19-9-2-e.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-9-2/d19-9-2-e.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-7-1/d19-7-1-e.pdf


Importurile trebuie să adere la politica de clasificare a materialelor obscene a CBSA (Canada 
Border Services Agency). În condiţiile acestei politici, orice publicatie avand ca subiect 
exploatarea sexula, sexul sau unul dintre următoare subiecte, respectiv activita t cri mina le, 
genul horror , cruzimea şi violenta, vor fi considerate ca fiind obscene. 

 
Importurile trebuie să adere la politica de import a drepturilor de autor a CBSA (Canada Border 

Services Agency). Copii făcute în afara Canadei, a oricărei lucrări, pentru care drepturile de 
autor subzista ca şi când ar fi fost făcute pe teritoriul Canadei ar încălca aceste drepturi şi cele 
pentru care beneficiarul drepturilor de autor notifica în scris Departamentul Naţional de Taxe şi 
Impozite ca doreşte ca aceste copii să nu fie importate în Canada, acestea nu vor fi astfel 
importate. 

 
8. Diamante 

 
Importurile trebuie să adere la importul controlat, reglementat de Procesul Kimberley. Scopul 
acestuia este să prevină comercializarea internaţionala a d i a m e n t e l o r d e „ c o n f l i c t ” care 
sunt folosite p e n t r u f i n a n t a r e a activităţilor subversive din diferite ţări africane. Acest 
program impune  ca importurile şi exporturile de diamante brute să  fie  însotite  de  un 
Certificat  de procesare Kimberly  (Kimberly Process Certificates (KPCs)) şi să fie transportate 
în containere sigure. 

 
 
9. Arme de foc 

 
Înainte de a expedia articole cuprinse în capitolul 93, contactati Centrul C a n a d i a n p e n t r u 
Arme de F oc. 
Canadian http://www..cfc-cafc.gc.ca/ 

 
Posta canadiana a constatat o creştere a cantitatii de muniţie inactiva sau de recuzita, cum ar fi 
grenadele inactive expediate pe cale poştala. Atunci cand astfel de trimiteri sunt descoperite de 
Agentia Vamala Canadiana, biroul de schimb implicat necesita evacuarea in vederea asigurarii 
conditiilor necesare pentru interventia personalului specializat in tratarea acestui tip de 
amenintare, de aici generand intarzieri in prelucrarea celorlalte trimiteri postale. 

 
In acest sens, Canada a introdus reglementari - începând cu 4 octombrie 2006- interzicând 
transmiterea acestora prin reţeaua poştala. În consecinţă, Canada cere administraţiilor poştale să 
tina seama de aceasta noua reglementare şi să ia masurile necesare pentru ca astfel de articole să 
nu mai fie introduse în trimiterile poştale care au destinaţia Canada. 
Pentru a clarifica acestea, interdicţia se aplica pentru: 

 
Muniţiile inactive sau de recuzita precum şi alte dispozitive care simulează dispozitive explozive 
sau muniţii, incluzând grenadele inactive sau replici ale acestora sau alte simulări de muniţii 
militare, chiar daca aceste articole sunt doar de prezentare. 

 
Dupa data de 4 octombrie 2006, aceste articole descoperite in trimiterile postale vor fi distruse 
în conformitate cu regulamentele în vigoare. 

 
 
10. Băuturi alcoolice 

 
Bauturile alcoolice sunt interzise exceptand urmatoarele situatii: 

a) Sunt adresate unei Comisii de control provinciale pentru băuturi alcoolice sau unei alte 

http://www.cfc-cafc.gc.ca/


comisii sau unui alt organism aprobat de Comisia de Control provinciala pentru băuturi 
alcoolice, un producător sau un distribuitor al acestor băuturi; şi 

b) Nu sunt interzise datorita clasificarii ca materiale inflamabile in functie de  concentratia 
alcoolica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Întocmirea declaraţiilor vamale: 

 
Conform legislatiei federale canadiene (Lista infracţiunilor (spălarea de bani) şi finantarea 
activitatilor teroriste), toate sumele de bani şi instrumentele monetare, în devize canadiene şi 
străine ( în valoare de 10.000 CAD (dolari canadieni) sau mai mult), expediate prin posta în 
Canada trebuie declarate Agenţiei pentru Văma şi Taxe din Canada (Canada Customs and 
Revenue Agency). 
Începând cu 6 ianuarie 2003, clienţii care expediază sume de bani şi instrumente în valoare de 
10.000 
CAD sau mai mult, care intra sau ies de pe teritoriul Canadei, trebuiesc să întocmească un 
raport privind mişcările transfrontaliere de bani şi instrumente monetare (formular E667). 
Pentru importuri în Canada, trebuie completate şi ataşate trimiterii o declaraţie vamală şi 
formularul E667 trebuie plasat în interiorul trimiterii. Clienţii care nu completează aceasta 
declaraţie risca reţinerea banilor şi a instrumentelor monetare, penalizări şi confiscarea acestora. 

 
Instrumentele monetare sunt valori mobiliare ca acţiuni, bonuri, obligaţiuni şi bonuri de 
trezorerie precum şi valori negociabile la purtător, cum sunt poliţele bancare, cecuri, bilete, 
cecuri de călătorie şi mandate poştale, sau alte tipuri de valori al căror titlu este însuşit în 
momentul livrării. Nu se au în vedere totuşi valorile negociabile care au o aprobare restrictiva 
(ex: cec stampilat pentru a fi depus) sau care poarta numele beneficiarului şi fara 
andosament 

 
Se pot obţine informaţii privind declararea banilor precum şi formularele necesare pe site-ul web 
al CCRA: www.cra-adrc.gc.ca/menu-e.html. CCRA poate fi contactat telefonic la numarul 
(+1204)983 3500 sau (+1506)636 5064. 

http://www.cra-adrc.gc.ca/menu-e.html


Capul Verde 
 
 
Articole interzise ca import 

 
Este interzis importul armelor de foc, accesoriilor şi articolelor din această categorie (arme 
periculoase) de către persoanele ce nu deţin o autorizaţie oficială în acest sens. 

 
Este interzisă  introducerea  cecurilor bancare sau a altor valori similare in trimiteri posatele 
simple sau recomandate. 
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CEHIA 

Nu a publicat Lista Obiectelor interzise sau admise conditionat. 
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CHILE 
 
 
 

Administratia Postala din Chile nu accepta trimiteri simple si recomandate ce contin articole 
supuse taxelor vamale. 
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China 
 
 
 
 

Partea 1 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: Animale şi produse ale regnului animal. Plante şi produse ale regnului 
vegetal 

 
*Obiecte interzise 

Animale, plante şi produse din acestea infectate sau purtătoare de germeni, paraziţi şi alte 
organisme dăunătoare. 
Animale  şi  plante  pe  cale  de  dispariţie  (inclusiv  specimene)  precum şi  seminţele  sau  
materiile reproducătoare ale acestora 

 
 
Capitolul I Animale şi produse ale regnului animal 

 
*Obiecte interzise 

1) Animale vii (cu excepţia câinilor şi pisicilor): toate mamiferele, păsări, peşti, amfibieni, reptile, 
insecte şi alte nevertrebrate, precum şi animale modificate genetic.; 

2) Carne (crudă sau fiartă, inclusiv viscerele), produse din carne, produse din animale acvatice; 
3) Lapte şi produse lactate de origine animală: lapte crud, lapte proaspăt, iaurt, smântână, unt, brânză 

şi alte produse lactate; 
4) Ouă şi produse din ouă,: ouă proaspete, ouă conservate, ouă sărate, ouă lichid, coajă de ou, 

maioneză şi alte produse din ouă; 
5) Cubilose (cu excepţia conservelor 
6) Grăsimi şi uleiuri de origine animală, piei, fire de păr, copite, oase şi coarne şi produse din ele; 
7) Hrană de origine animală (făină de carne, făină de oase, făină de peşte, zer praf, făină de sânge şi 

alte furaje), materiale medicinale chinezeşti şi îngrăşăminte de origine animală. 
 

*Obiecte admise condiţionat 
Vezi a 2-a parte 2.1 

1)   Câini şi pisici, vezi a 2-a parte 2.1.1 
 
Capitolul II Produse ale regnului vegetal 

 
1) Fructe şi legume proaspete; 
2) Frunze de tutun (cu excepţia tutunului tăiat); 
3) Seminţe (butaşi), stocurile de pepinieră şi alte materiale vegetale de înmulţire); 
4)   Media de cultivare organică. 

 
*Obiecte admise condiţionat 

Vezi a 2-a parte 2.1 
 

 
 
Capitolul III  Alte obiecte de carantină 

 
1) Tulpini microbiene, tulpini de viruşi şi alţi agenţi patogeni de plante şi animale, paraziţi şi alte 

organisme dăunătoare, celule, organe şi ţesuturi, sânge şi produse din sânge şi alte materiale 
biologice; 

2) Carcase de animale, specimene de animale şi deşeuri de origine animală; 
3) Pământ; 
4) Biomateriale modificate genetic; 
5)   Alte animale, plante şi produsele lor şi alte obiecte de carantină interzise la intrare în China. 



China 
 

*Obiecte admise condiţionat 
Vezi a 2-a parte 2.1 

(vezi circulara BI UPU nr. 23/9 februarie 2015). 
 
 

SECŢIUNEA II: Alte obiecte interzise la import 

1) Arme, muniţii şi explozivi de orice fel; 
2) Monede, cecuri bancare, bancnote, orice tip de instrumente financiare plătibile la 
purtător, cecuri de călătorie, bancnote false şi instrumente financiare negociabile false care se 
pot comercializa pe pieţele financiare; 
3) Imprimate, filme, fotografii, discuri pentru pick-up, filme cinematografice, casete audio 
şi video, compact-discuri (video şi audio), medii de stocare pentru calculator şi alte articole 
care pot dauna intereselor politice, economice, culturale şi morale ale Republicii Populare 
Chineze; 
4) Aparate radio de emisie-recepţie   şi componentele care asigură 
confidenţialitatea comunicaţiilor; 
5) Substanţe otrăvitoare mortale de orice fel; 
6) Tutun şi vin; 

7) Opiu, morfina, heroina, marijuana, alte stupefiante şi  substanţe  halucinogene  care 
induc dependenta; 
8) Produse alimentare, medicamente şi alte articole care provin din zone infestate cu 
epidemii periculoase pentru om şi animale sau cele care pot răspândi boli.; 
9) Platina, aur şi argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte de valoare; 

 
 

SECŢIUNEA III: Obiecte interzise la export 
 

1) Toate articolele interzise menţionate mai sus 

2) Manuscrise, imprimate, filme, fotografii, discuri pentru pick-up, filme cinematografice, 
casete audio şi video, compact-discuri (video şi audio), medii de stocare pentru calculator 
şi alte articole referitoare la secretele de stat. 

3) Relicve culturale de valoare şi alte relicve 

4) Animale şi plante pe cale de dispariţie şi părţi ale acestora (inclusiv mostre) 
precum şi seminţele sau materiile reproducătoare ale acestora. 

 

 
 
 
SECŢIUNEA IV: Articole supuse interdicţiilor atât la import cat şi la export 

 
I. Articole supuse restricţiilor la import: 

4) Alte articole care fac obiectul controlului vamal 

5) Valuta naţională (renminbi) 
Ediţie: 2007 



China 
 
 
 
 

II. Articole supuse interdicţiilor la export 
 
1) Metale preţioase: aur, argint şi articole din acestea 

2) Devize străine şi bonuri de tezaur negociabile 

3) Valuta naţională (renminbi) 

4) Aparate radio de   emisie-recepţie   şi   componentele care asigura  confidenţialitatea 
comunicaţiilor 

5) Medicamente rare tradiţionale chinezeşti şi medicamente gata preparate 



China 
 
 
 

Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi produse de origine animală. Plante şi produse de origine vegetală – Animalele şi 
plantele şi produsele din acestea, precum şi alte obiecte de carantină pot fi transportate sau trimise în 
China numai cu aprobarea departamentelor administrative naţionale relevante, cu certificate de carantină 
emise de autorităţile competente din ţara sau regiunea exportatoare. 

 
2.1. Câini şi pisici 

− O persoană este autorizată să transporte un singur câine sau pisică cu certificat de carantină 
animală şi certificat de vaccinare emise de autorităţile competente din ţara sau regiunea 
exportatoare. (vezi circulara BI UPU nr. 23/9 februarie 2015). 

 
 
 
 
 
Actualizare Circulara UPU 71/28.05.2018 
 

Este strict interzis de a trimite prin poştă către China continentală următoarele articole, în 
conformitate cu prevederile Autorităţii vamale: 

- arme de foc şi părţi componente ale acestora (inclusiv machete ale armelor de foc); 
- cuţite interzise şi arme cu muchii ascuţite, arbalete, distribuitoare chimice defensive (spray tip 

Mace cu piper sau gaz lacrimogen, etc.), dispozitive de imobilizare cu electroşocuri, etc.; 
- explozibili (artificii, dispozitive de dinamitare, etc.); 
- gaze comprimate şi lichefiate şi recipientele acestora (brichete/aprinzătoare, spray fixativ, spray 

aerosol); 
- lichide şi solide inflamabile şi materiale cu combustie spontană; 

substanţe toxice; 
- produse biochimice, substanţe infecţioase; 
- materiale radioactive; 
- substanţe corozive. 
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Scrisoarea circulara nr. 201/17 decembrie 2018 (JAPONIA)

Draga domnule/doamna,

Operatorul  postal  al  R.P.  Chineze,  China  Post  doreste  sa  aminteasca  operatorilor 
desemnati ai tarilor membre ale Uniunii  ca, in conformitate cu ultimele reglementari ale 
Administratiei Generale a Vamilor a R.P.Chineze (GACC), incepand cu 30 noiembrie 2018, 
trimiterile intrate care sunt  refuzate din cauza recipientilor, a lipsei de formalitati vamale 
corespunzatoare sau nu sunt reclamate in intervalul de timp corespunzator al prevederilor 
vamale  precum si articolele care nu pot fi distribuite sau returnate, vor fi expediate din 
Vama conform cu dipozitiile Legilor vamale ale R.P.Chineze. 

In plus, trimiterile postale necorespunzatoere continand lichide respinse la controlul 
de securitate al aviatiei si nu pot fi returnate din cauza lipsei de rute de transport terestru vor 
fi evacuate conform reglementarilor GACC.
 Se recomanda ca operatorii autorizati din tarile de origine sa informeze expeditorii 
asupra trimiterilor continand lichide



Cipru 
 

 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele, cu excepţia celor precizate în partea a-2-a,pct.1. 

 
• Obiecte admise condiţionat 

Toate animalele. Vezi partea a-2-a,pct 1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10  Carne şi organe de toate felurile. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Carne şi organe de toate felurile. Vezi partea a-2-a,pct.2 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
 

03.01-04 Importul acestor produse este interzis, fiind supus reglementarilor. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

Peşti vii sau morţi, proaspeţi, refrigeraţi sau congelaţi.Importul acestora poate 
fi efectuat respectând condiţiile din partea a-2-a,pct.2,b),c)şi d), 

3.5 Păstrăvi afumaţi. 
03.05-07 Toate produsele. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
 

04.01-02 Importul de lapte cu o concentraţie de grăsime mai mica de 7%, este interzis, 
fiind necesară obţinerea unei licenţe din partea Direcţiei de servicii sanitare. 

04.05-08 Importul acestor produse este interzis, fiind supus reglementarilor. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

04.01-08  Lapte , frişcă şi alte preparate alimentare pe baza de lapte, folosite în 
04.10  alimentaţia sugarilor, trebuie amplasate în containere ermetice pentru vânzarea 

  cu amănuntul.Untul, brânzeturile, ouăle de pasare şi gălbenuşurile, proaspete, 
uscate sau conservate în orice alt mod, îndulcite sau nu.Importul 

  acestor produse se efectuează respectând condiţiile din partea a-2-a pct.2,b),c) 
şi d). 

04.09 0409.00 Mierea naturala. 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.04 0504.00 Intestinele, vezica şi stomacul animalelor. Importul nu poate fi efectuat 

  fara licenţă. 
05.11  Produsele de origine animală ne-enumerate şi neincluse în alta parte; 

  animalele moarte, descrise în capitolele 1 şi 3, sunt improprii 
  consumului uman.Importul lor nu poate fi efectuat fara licenţă. 

 

Poziţie Cod S.H. Obiecte admise condiţionat 
09.01  Cafea, prajită sau neprajită, decofeinizată,înlocuitori de cafea 

  o anumita concentratie de cafea. Păstăi şi coji de boabe de cafea. 
Importul este permis după obţinerea unei licenţe de import. Pentru 
importul unor cantităţi mari de cafea din ţările membre ale 
Organizaţiei Internaţionale a Cafelei, este necesară obţinerea u n u i 
c e r t i f i c a t  adecvat. 

 

Cipru 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi alte plante; bulbi, rădăcini şi alte părţi ale plantelor; flori tăiate 
şi plante decorative 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-06.04  Plante vii, bulbi de flori, flori tăiate contaminate cu paraziţi consideraţi 

dăunători pentru recolte. 
Vita de vie. Flori tăiate. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Plante, părţi de plante, de arbori, arbuşti, bulbi de flori şi flori tăiate. Vezi 
partea a doua, pct. 3. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-07.14 Importul tuturor produselor din aceste specii este interzis, fiind 

supus reglementarilor. 
 

• Obiecte admise condiţionat 
Importul nu poate fi efectuat fara licenţă de import, conform 
condiţiilor descrise în partea a-2-a,pct.3. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte interzise 
08.01-08.14  Importul tuturor produselor din aceste specii este interzis, fiind supus 

  reglementarilor. 
08.02 0802.11- Este interzis importul de nuci, migdale, alune de pădure. 

 0802.32  
08.05 0805.10 Citrice. 

 0805.90  
08.14 0814.00 Coji de citrice 

 

• Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Vezi partea a-2-a,pct.4 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
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  .  

 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Cipru 

10.01 1001.10 Grâu, amestec de grâu cu secara. 
 1001.90  
10.02 1002.00 Secara. 
10.03 1003.00 Orz. 
10.04 1004.00 Ovăz. 
10.05 1005.10- Mei. 

 1005.90  
10.07 1007.00 Grăunţe de sorgo 
10.08 1008.10- Hrişcă, mei, iarba-cănărașului şi alte cereale. 

 1008.90  
  Importul poate fi efectuat în baza unei licenţe. 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.07-07 Făină de cereale, grăunţe şi seminţe de cereale, făină de legume sau de 

fructe, făină şi fulgi de cartofi, malţ.Importul poate fi efectuat după obţinerea 
unei aprobări din partea Ministerului Comerţului şi Industriei. 

 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.05 1202.10 Arahide nedecorticate. 
12.07  Importul este interzis. 
12.09   
12.12   
12.11  Stupefiante. 

 

*Obiecte admise condiţionat 
12.02                          Arahide, seminţe de susan, seminţe de lucerna. Importul poate fi efectuat 

după obţinerea unei licenţe din partea Ministerului Comerţului şi Industriei. 
Vezi partea a-2-a, pct.3 şi 5. 

12.07                      Roşcove,  proaspete  sau  uscate,  mărunţite  sau  nemărunţite,  nuci  şi  alte 
produse vegetale, destinate alimentaţiei umane. Importul poate fi efectuat 
după obţinerea unei  licenţe din partea Ministerului Comerţului şi Industriei. 

12.13-14  Paiele şi păstăile de cereale, fân, trifoi de toate felurile, lupin, varză furajeră, 
mazariche , şi  alte  produse  furajere  similare.  Importul  poate  fi efectuat în 
baza unei aprobări din partea din partea Ministerului Comerţului şi Industriei. 
Vezi partea a-2-a,pct. 3 şi 5. 

 
 

12.11 Pentru stupefiante. Vezi partea a-2-a,pct 5 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 Importul acestor produse este interzis. 

 
 
 
 

Ediţie:2007  3 



* Obiecte admise condiţionat 
Lipici pentru ramuri, utilizat la prinderea păsărilor. Importul se efectuează după 
obţinerea licenţei. 

13.02 1302.11 Opiu. Vezi partea a-2-a,pct.5. 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.07-15 Importul produselor de acest gen este interzis. 
15.16 Grăsimile şi uleiurile de origine vegetală sau animală, hidrogenate total sau 

parţial, solidificate sau întărite prin alte proceduri, rafinate sau nerafinate. 
 

*Obiecte admise condiţionat 
 

15.07-15 Uleiuri vegetale, fluide sau solide, crude, rafinate sau purificate, altele decât 
uleiurile de în şi ricin. 

15.17 Margarina, untură şi alte grăsimi comestibile preparate. 
15.21 Ceara de albine. 

Vezi partea a-2-a,pct.2 
 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05  Importul acestor produse este interzis. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele din aceasta categorie. Vezi partea doua, pct. 2 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
17.01-17.04 Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecţii ale 

serviciilor sanitare. 



Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-18.06 Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecţii din partea serviciilor 

sanitarea. 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-02 

 
Poziţie Cod S.H. 

Importul acestor produse este interzis. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
19.01-02  Preparate din făină de gris, de amidon sau extract de malţ, praf de îngheţată, 

alte preparate utilizate exclusiv pentru nou născuţi şi copii de până la un 
an. 
Macaroane, spaghete şi alte produse similare. 

19.4 Pufuleţi cu brânză, cips-uri şi alte produse similare. 
19.5 Pâine, biscuiţi, prăjituri şi alte produse similare. 

Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecţii ale serviciilor 
sanitare, pentru import fiind necesară obţinerea unei licenţe de import. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
20.01-20.09 Importul acestor produse este interzis. 

 
*Obiecte admise condiţionat 

 
Preparatele din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante, măslinele, 
leguminoasele şi sucurile din legume sau fructe. 
Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecţii sanitare, pentru 
import fiind necesară obţinerea unei licenţe. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01  Extractele, esenţele sau concentratele de cafea, preparatele pe baza acestor 

extracte, esenţe sau concentrate. 

21.03 2103.20 Preparate care conţin tomate. 
21.04 2104.10- Supe de pui, sub forma de cuburi sau concentrat. 

 2104.20  
21.05 2105.00 Inghetata, praf de inghetata şi alte preparate utilizate la fabricarea îngheţatei. 
21.05 2106.10- Jeleuri. Preparate concentrate utilizate în producţia băuturilor 

 2106.90 şi a alimentelor pe baza de lapte, înlocuitori şi produse de patiserie. 
 Pentru comprimatele şi pliculeţele de zaharina utilizate în scop medical este 

necesară obţinerea unei licenţe de import din partea Ministerului Sănatăţii. 

Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecţii ale serviciilor 
sanitare, pentru import fiind necesară obţinerea unei licenţe de import. 



Capitolul 22: Băuturi, spirtoase şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Băuturi, spirtoase, oţet şi înlocuitori din oţet. Sunt supuse unor inspecţii ale 

serviciilor sanitare, fiind necesară o licenţă de import. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; hrană furajeră 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-23.09 Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare. 

Hrană furajeră, alta decât cea menţionată  la poziţia 23.01. Este necesară 
obţinerea unei licenţe de import. Vezi partea a-2-a,pct.2. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01 Sare gema, marina şi sarea de masă. Clorura de sodiu pura, cu excepţia sării 

utilizate ca supliment alimentar pentru bovine. 
25.20 Gips, anhidridă, gips calcinat. 
25.22 Var nestins şi var stins, fiind exclus oxidul şi hidroxidul de calciu. 
25.23 Toate sortimentele de ciment. 

Pentru import este necesară obţinerea unei licenţe. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.1 Uleiuri, combustibili solizi fabricaţi pe baza de uleiuri, sub forma de brichete 

de cărbune şi alte articole asemănătoare 
27.2 Lignit aglomerat sau simplu. 
27.04 Cocs şi semi-cocs de huila, lignit sau turbă, aglomerate. Cărbone de retorta. 
27.8 Smoala şi cocs din smoala obţinut din gudron de huila sau din alte tipuri de 

gudron mineral. 
27.9 Uleiul din petrol şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase, uleiuri brute. 
27.10 Uleiul din petrol, rafinat partial, mai precis petrolul brut care pierde prin 

distilare compuşii cei mai rafinaţi. Kerosenul, spirtul alb, motorina, păcură şi 
alte uleiuri asemănătoare obţinute din petrol. 

27.11 Gaz de petrol şi alte hidrocarburi gazoase. 
27.13 Bitum din petrol, cocs din petrol şi alte reziduri din uleiuri de petrol sau uleiuri 

obţinute din minerale bituminoase. 
27.14 Asfalturi naturale, şisturi bituminoase, nisipuri de gudron şi roci asfaltice. 



27.15 Amestecuri bituminoase pe baza de asfalt sau bitum natural, asfalt de petrol, 
asfalt de bitum mineral sau de bitum de petrol. 

 
Pentru importul acestor produse este necesară licenţă de import. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01 2804.10- Hidrogen şi oxigen. 

 2804.40  
28.11 2811.21 Dioxid de carbon sub forma gazoasă. 
28.40 2840.11- Borat şi perborat. 

 2840.30  
Pentru importul acestor produse este necesară o licenţă de import. 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Produse chimice organice, cu excepţia naftalinei (articolul 29.02), 

zaharina (articolul 29.25), vitamine şi hormoni (articolul 29.36 şi 29.37) 
glucozida, naturala sau sintetica (articolul 29.38) alcaide vegetale 
(rubrica 29.39) şi antibiotice (articolul 29.41) 
Pentru importul acestor produse este necesară licenţă de import. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-30.06 Toate produsele de acest gen. Vezi partea a-2-a,pct.6 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.02-05 Îngrăşăminte, mai puţin cele sub forma de comprimate, pastile şi alte forme 

asemănătoare . 
Pentru import este necesară obţinerea unei licenţe din partea Ministerului 

Cometului şi Industriei. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici activi pentru tratarea suprafetelor, detergenţi, 
lubrifianţi, ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere, 
lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi compoziţii 
pentru lucrări dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.02 Substanţe active pentru tratarea suprafeţelor şi detergenţi. 

Sub  rezerva  aplicării  reglementarilor stabilite de Ministerul Comertului  şi 
Industriei în domeniul licenţelor de import. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.07 3507.10 Praf de cheag. 

Sub  rezerva  aplicării  reglementarilor stabilite de Ministerul Comertului  şi 
Industriei în domeniul licenţelor de import. 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje Piroforice; 

materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-04  Explozibili şi produse pirotehnice 
36.05 3605.00 Chibrituri. Vezi partea a-2-a,pct.7. 

Chibriturile cu fosfor alb sau galben sunt ferm interzise. 
Sub  rezerva  aplicării reglementarilor stabilite de Ministerul Comertului  şi 
Industriei în domeniul licenţelor de import. 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
. 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08 Insecticide, fungicide, ierbicide, germicide, inhibitori de germinaţie şi regulatori de 
38.23 creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse asemănătoare. 

Importul  este  admis  după  efectuarea  unei  inspecţii de  către funcţionari  ai 
Ministerului Agriculturii. 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.21 Placi sau benzi de spuma sau burete ( burete artificial) 

Sub  rezerva  aplicării  reglementarilor stabilite de Ministerul Comertului  şi I 
ndustriei în domeniul licenţelor de import 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.11-12 Pneuri din cauciuc pentru vehicule cu motor: 



a) fara indicaţia mărcii sau a numelui fabricantului sau care poarta indicaţii ilizibile, 
imperfecte sau alterate; 

b) uzate, inclusiv pneuri vulcanizate şi recondiţionate; 
c) noi, cu indicaţia “calitate inferioara”, “declasat”, D/A, “de a doua sau a treia calitate”, 

“viteza maxima”, sau care poarta oricare alte descrieri sau indicaţii similare; 
40.15 Manuşi de cauciuc 

Sub  rezerva  aplicării  reglementarilor stabilite de Ministerul Comertului şi Industriei în 
domeniul licenţelor de import 

 

 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.2 Cărbune din lemn (inclusiv brichete de cărbune şi nuci), aglomerat sau nu 
44.3 Lemn brut, decojit sau nu, partiţionat şi semi-şlefuit dar nu prelucrat suplimentar 
44.6 Traverse de lemn pentru şinele de cale ferata sau de tramvai 
44.7 Lemn tăiat longitudinal, feliat sau derulat dar neprelucat suplimentar, cu o 

grosime mai mare de 5 mm 
44.8 Lemn tăiat longitudinal, feliat sau derulat dar neprelucat înainte, de o grosime 

care nu depăşeşte 5mm. Foi de placaj care nu depăşesc 5mm. 
44.9 Lemn (inclusiv lame şi placi de parchet neasamblate), profile prelucrate 
44.10 Lemn recondiţionat, resturi, rumeguş şi alte deşeuri lemnoase care conţin răşini 

naturale sau artificiale sau alte substanţe organice aglutinante, s u b  f o r m a 
d e  scanduri, în blocuri sau alte forme 

44.12 Placaj şi alte produse similare din lemn laminat 
44.15 Cutii, lădiţe de ambalaj şi părţile lor, din lemn 
44.18 Articole de tâmplărie sau de dulgherie (inclusiv elementele prefabricate 

pentru construcţie şi podele de parchet asamblate) 
44.20 Marchetărie în lemn şi lemn incrustat. 

Supus  reglementarii  Ministerului  Comertului  şi  I ndustriei  în  domeniul 
licenţelor de import. 



Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.19 Cutii, saci şi alte ambalaje, de hârtie sau carton 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-49.03 Publicaţii cu caracter subversiv 
49.04-06; 49.08-11 Lucrări pentru care deţinătorul de drepturi de  autor  a  informat  Directoratul 

Vămilor şi Taxelor a solicitat neacceptarea unor copii ale acestora la import. 
Orice carte sau publicaţie care conţine indicaţii privind fabricarea, utiilizarea şi 
întreţinerea oricărui fel de arma de foc, altele decât harpoanele  utilizate 
pentru pescuit, sunt interzise, exceptând cazul în care este prezentat un permis 
special emis Ministerul de Interne (cu exeptia cartilor sau publicatiilor 
importate de solities sau de un departament guvernamental) 

49.07                           Articolele care seamăna cu monedele oficiale în Cipru, sau în oricare alta  ţară, 
şi  toate  mărfurile  sau  articolele  care  poarta  o  impresiune,  o 
reprezentare sau un desen care imita un bilet de banca sau o bancnota în curs în 
Cipru sau în oricare alta ţara. 
Bancnote false sau contrafăcute care se asemănă sau care încerca să semene cu 
bancnotele valabile Cipru sau în orice alt stat. Timbre contrafăcute, cat şi 
matrice, plăci matriciale şi alte instrumente utilizate pentru fabricarea acestor 
timbre. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi tesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac  
* Obiecte admise condiţionat 

 

52.1.3 Bumbac brut, procesat sau prelucrat 
Face obiectul reglementărilor privind importul emise de Ministerul Industriei şi 
Comerţului 

 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesuturi din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.08 Plase de pescuit şi plase de vânătoare 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte articole asemănătoare din material textil 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături prelucrate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-58.11 Prosoape şi material din prosop 

Fac obiectul reglementărilor privind importul emise de Ministerul Industriei şi 
Comerţului 

Capitolul 59:  Ţesături impregnate, căptuşite, tratate sau stratificate; articole tehnice din 
materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi acceşi tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01-61.14 Lenjerie si alte articole vestimentare din toate materialele textile vizate la 

capitolele 61 şi 62 



61.15 Şosete şi ciorapi de orice fel 
Fac obiectul reglementărilor privind importul emise de Ministerul Industriei şi 
Comerţului 

 
Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte altele decât cele tricotate 

sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-62.11 Lenjerie si alte articole vestimentare din toate materialele textile vizate la 

capitolele 61 şi 62 
Fac obiectul reglementărilor privind importul emise de Ministerul Industriei şi 

Comerţului 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.02 Lenjerie de pat, fete de masa, articole de toaletă, din orice material textil cu 

excepţia datelei. 
63.05 Saci de tipul celor utilizaţi pentru ambalajul mărfurilor 
63.07 Plase de vânătoare 

Fac obiectul reglementărilor privind importul emise de Ministerul Industriei şi 
Comerţului 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-64.06 Pantofi şi parti ale acestora 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în materia 
licenţelor de import 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi parti ale 

acestora 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene, puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietră, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.05 Ţigle de acoperiş 
69.07-08 Dale de pavaj 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.13 Acvarii pentru peşti şi plante decorative 
70.14 Becuri şi lămpi 
70.20 Sere 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.18                       Articole, obiecte ornamentale care seamănă cu monede valabile în Cipru sau  în 

orice alta  ţara,  şi  orice alte  mărfuri sau articole care  poarta o impresiune, 
o ilustrare sau un desen care imita o moneda în curs în Cipru sau în orice alta 
ţara. 
Monedele  false  sau  contrafăcute  care  seamănă  sau  încearcă  să  imite 
monede valabile în Cipru sau în orice altă ţara. 

 

 
71.06 Argint 
71.08 Aur 
71.10 Platina 

* Obiecte admise condiţionat 

 
 

Import numai în baza unui permis emis de Banca Centrala din Cipru 



SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.04 Tije din fier sau oţel, tabla ondulata galvanizata, placi şi cabluri 
72.06-07 Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 

priveşte licenţele de import 
72.10-19 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.7 Accesorii din fontă pentru tuburi de ciment 
73.8 Eşafodaje din tuburi de fier sau oţel. Sere. 
73.10 Butoaie, tambururi, bidoane, cutii şi recipiente similare, din fontă, fier sau oţel, 

de  un  tip  comun  utilizat  pentru  transportul  sau  ambalarea  mărfurilor,  cu 
excepţia  cutiilor utilizate în mod normal pentru conservele de fructe, legume 
sau de suc de fructe sau legume. 

73.11 Recipiente pentru gaz comprimat sau lichefiat. 
73.13-14 Plasă de gard, grilaje şi fire metalice. Grilaje de fier sau de oţel de tipul utilizat 

în construcţii 
73.17 Nituri 
73.18 Holz-şuruburi, şuruburi autofilentante şi şuruburi 
73.21 Radiatoare pe gaz şi partile lor 
73.23 Găleţi din fier sau oţel 
73.25-26 Piese turnate sau forjate din fier sau oţel, în stare bruta sau prelucrate 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.15 Nituri din fier sau oţel, cu cap de cupru 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01 Aluminiu neprelucrat 
76.04 Tije, bare, colţare, profile din aluminiu 
76.06 Placi, foi de aluminiu prelucrate 
76.08 Tuburi şi tuburi de aluminiu, tije şi bare de aluminiu 
76.10 Sere 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 



Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe ,etc.) din materiale 
comune; parti ale acestora din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.11 Pumnalele sunt strict interzise 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, pct.7 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.02 Balamale utilizate în mod normal pentru uşi şi ferestre, mecanisme pentru uşi 

culisante 
83.09 Toate tipurile de dopuri de sticla 
83.11  Fire, tije, tuburi, electrozi şi articole similare din metale comune, 

învelite  sau  umplute  cu  decapanti,  de  tipul  utilizat  pentru sudura 
Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE ELECTRICE;  ECHIPAMENTE 
 ELECTRICE; 

VIDEO DE 
PĂRŢI   ALE 

REDARE ŞI 
ACESTORA; APARAT AUDIO- 
ÎNREGISTRARE, PĂRŢI ALE 

ACESTORA ŞI ACCESORII 
 

Capitolul 84: Reactoare nucleare, boilere, maşini, aparate şi motoare mecanice, parti ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.02 Boilere cu aburi. 
84.05 Generatoare pe gaz sau apă şi gaz, cu sau fara purificatoare. Generatoare pe 

acetilena (pe apa) şi generatoare similare pe gaz cu sau fara purificatoare. 
84.13 Pompe de toate tipurile de lichide, altele decât cele utilizate pentru distribuirea en 

detail a berii, a produselor petroliere, sau pentru vehiculele cu motor. 
84.14 Compresoare pe aer sau alte gaze şi accesoriile lor, altele decât cele acţionate 

manual. 
84.16 Arzătoare industriale pe bază de combustibili lichizi, solizi şi gazoşi. Arzătoare 

mecanice, grătare mecanice, sisteme de evacuare mecanică a cenuşei sau alte 



aparate similare. 
84.17 Cuptoare şi incineratoare industriale sau de laborator, non-electrice 
84.20 Calandre, laminoare şi cilindrii pentru aceste maşini 
84.21 Filtre de aer, de ulei şi de carburant pentru vehiculele cu motor 
84.22 Maşini şi aparate care servesc la curăţatul sau uscatul sticlelor sau a altor 

recipiente. Maşini şi aparate de umplut, inchis, îmbuteliat sau etichetat sticle, 
bidoane, cutii, saci sau alte recipiente. Alte maşini şi aparate de împachetat sau 
de ambalat. Maşini şi aparate de gazeificat băuturile. Maşini de spălat vase, cu 
utilizare non-domestica. 

84.23 Echipamente de cântărit, cântare şi greutăţi pentru orice cântar: accesoriile lor 
84.29-30 Excavatoare, buldozere, compactoare, foreze şi maşini de forare, staţionare 

sau mobile 
84.35 Prese şi compresoare, concasoare şi alte maşini şi aparate pentru fabricarea 

vinului, cidru, pentru procesarea fructelor sau a băuturilor similare 
84.37 Maşini şi aparate pentru măcinarea, tratarea cerealelor şi legumelor uscate 
84.38 Maşini şi aparate de brutărie, patiserie, ciocoleterie, fabricarea pasterlor de tip 

macaroane, ravioli sau alte alimente pe baza de cereale,  pentru  pregătirea 
cărnii, peştelui, fructelor şi legumelor, pentru dulciuri sau produse de braserie. 

84.39 Maşini pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau a cartonului începând cu 
materialele fibroase celulozice 

84.41 Instrumente de toate tipurile pentru tăiat hârtie şi carton. Alte maşini şi aparate 
pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului. 

84.42-43 Maşini şi echipamente de imprimerie 
84.44-45 Maşini pentru extrudarea materialelor textile artificiale 
84.45-47 Maşini de ţesut, maşini de tricotat şi maşini de fabricat fire pentru tul, dantela, 

broderie, pasmanterie, tresate sau nu; maşini pentru pregătirea firelor de utilizat 
pe aceste maşini, inclusiv maşinile pentru urzit şi calibrare. 

84.48-49 Maşini pentru tratarea fibrelor naturale sau artificiale, pentru filatura, pentru 
dublaj, mulat şi bobinat textile. Maşini şi aparate auxiliare pentru maşinile de la 
nr. 8444-8449. Echipamente pentru prelucrarea pâslei, inclusiv cele specializate 
în creea de pălării. 

84.42-43 Maşini şi aparate pentru spălat, curăţat, uscat, înălbit, vopsit, apretat, finisat 
sau recondiţionat fire, ţesături sau lucrări din  materiale  textile;  maşini  de 
rulat, derulat, îndoit şi tăiat; maşini pentru  fabricarea  linoleumului  sau  a 
altor materiale cu uz similar, pentru recondiţionarea ţesăturilor, maşini pentru 
imprimarea de desene sau cuvinte repetitive sau total colorate, pe materiale 
textile, hârtie de ambalaj, linoleum sau pe alte materiale; placi, blocuri sau 
rulouri. 

84.52 Maşini de cusut de utilizare industriala; mobila concepută pentru 
amplasarea acestor maşini 

84.53 Maşini şi aparate pentru prepararea, tanarea sau prelucrarea pieilor (inclusiv 
maşini pentru fabricarea cizmelor şi pantofilor) 

84.54 Convertizoare, buzunare de scurgere, lingotiere sau maşini de curs pentru 
metalurgie sau topitorie. 

84.56 Maşini-utilaje pentru prelucrarea metalelor, pietrelor, produselor ceramice, 
84.65 betonului, a azbestului-ciment sau a materialelor similare, pentru prelucrarea la 
84.66 rece a sticlei 
84.70 Maşini de francat 
84.74 Maşini şi aparate de  triat, criblat, separat, concasat,  sfărâmat, amestecat sau 

malaxat pământuri, pietre, minerale şi alte substanţe. Maşini de c o m a s a t , de 
fasonat sau de prelucrat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, 
ipsos sau alte materiale minerale care în praf sau pastă. Echipamente pentru 
prelucrarea nisipului de construcţii. 

84.75 Maşini pentru prelucrarea sticlei, pentru asamblarea filamentelor electrice, a 
lămpilor de descărcare, tuburilor electronice sau alte tuburi şi valve similare. 

84.80 Matriţe de topitorie. Matriţe de turnătorie pentru metale sau carburi metalice, 
pentru  sticla,  pentru  materialele  minerale,  pentru  cauciuc  sau  materialele 



plastice artificiale. 
84.81 Valve de reglare sau de reducţie a presiunii pentru manometre 

 
Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 85: Maşini, echipamente electrice şi componente ale acestora; aparate de 

înregistrare sau de reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau 
de reproducere a imaginii şi a sunetului, componente şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-04 Motoare   şi   generatoare   electrice   (rotative   sau   statice),   transformatoare, 

rectificatoare şi redresoare; inductoare. 
85.07 Acumulatori electrici 
85.14-15                   Cuptoare electrice  industriale sau de laborator (inclusiv cele care funcţioneaza 

prin inducţie  sau  electrice),  cuptoare  şi  aparate  pentru  tratare termică. 
Masini şi aparate de sudura şi taiere cu laser. 

85.17 Aparate electrice pentru reţelele de telefonie fixă şi telegraf, inclusiv aparatele 
pentru telecomunicaţie prin curent portant. Vezi partea a 2-a, punctul 9. 

85.26 Tipuri de radiotelecomanda utilzate pentru controlul de la distanţă al uşilor de garaj sau 
dronelor de jucărie. Pot fi expediate în baza   unei  licenţe  eliberate  de  Ministerul 
Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 

85.35  Paratrăsnete. În baza unei licenţe de import eliberate de Ministerul Comerţului şi 
Industriei şi a unei licenţe suplimentare emise de Ministerul Comunicaţiilor şi 
Lucrărilor Publice. 

85.43 Generatoare de semnal, dispozitive de control electric al explozilor. 
În baza unei licenţe de import eliberate de Ministerul Comerţului şi Industriei şi a 
unei licenţe suplimentare emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor 
Publice. 

 
 
SECTIUNEA XVII: Vehicule, aeronave, nave şi echipamente de transport conexe 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.08 Roti cu pneuri uzate. Centuri de securitate 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 88: Aeronave, vehicule spaţiale şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 89: Ambarcaţiuni maritime şi fluviale, alte nave 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Pacheboturi, vapoare şi alte tipuri de nave 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.09 Aparate de fotocopiat şi de termocopiere 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Articolele din aceasta categorie sunt strict interzise sau supuse reglementărilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Arme  de foc de  orice tip  (cu execepţia harpoanelor) şi  parti ale  acestora; 
muniţii de orice fel şi parti ale acestora. 
Articolele care nu sunt strict interzise sunt supuse reglementarilor stabilite de 
către Ministerul Comerţului şi Industriei şi de asemenea  n e c e s i t ă  un 
permis special eliberat de către Ministerul de Interne. Vezi partea a doua, pct. 7 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, saltele, accesorii de pat, perne, şi alte articole umplute cu material; 

aparate de iluminat nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame 
publicitare luminoase, semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi 
articole similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-03 Mobila şi partile de mobilă 



94.06 Sere din orice material 
 

Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.03 Baloane 
95.7 Crengi cu clei pentru prinderea păsărilor sălbatice 

 
Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce 
priveşte licenţele de import 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-97.06 Importul este reglementat de discutţiile prezentate în partea a 2-a, pct.8 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor la import sau în tranzit 

 
 

1. Animale, produse de origine animală 
a) Există o interdicţie generala asupra importului de animale şi produse animale. Cu toate acestea, 

produsele de mai jos pot fi importate sub rezerva aplicării termenilor şi condiţiilor enunţate în 
permisele speciale eliberate de Directorul Serviciilor Veterinare. 

- Animale şi pasări de curte pentru reproducere 
- Câini, pisici, peşti, papagali şi pasări tropicale 

b) Sunt supuse reglementarilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce priveşte licenţele de 
import. 

c) Importul de lipitori şi viermii de mătase este strict interzis. 
 

2. Produse de origine animală pentru consumul uman sau al animalelor de companie 
Ca regula generala, importul acestor produse este supus: 
a)  termenilor şi condiţiilor permiselor speciale emise de Directorul Serviciilor 
Veterinare b)  reglementarii stabilite de Ministerul Comerţului şi Industriei 
c) dispoziţiilor speciale ale autorităţilor sanitare 
d) regulilor în vigoare privind igiena şi sănătatea, şi anume: 

- inspecţie sanitară corespunzătoare 
- prezentarea unui certificate sanitar emis de autorităţile competente din ţara de origine 

 
3. Plante şi produse din plante 
Ca regula generala, importul produselor de acest gen este supus condiţiilor formulate de M inisterul 
Agriculturii şi restricţiilor, cu excepţia cazului în care aceste produse sunt însoţite de un certificat 
fitosanitar  internaţional  (ex:  fasolea  şi  mazărea  boabe-articolul  07.13,  seminţe  de  cartofi-articolul 
07.01.10, legume crude-articolul 07.09, ciuperci 07.09-12). La import, produsele mai sus vizate trebuie 
să fie examinate de un funcţionar al Ministerului Agriculturii (Departamentul de fitopatologie). 

 
4. Fructe sau nuci comestibile; coji de citrice, de fructe sau de pepene 
Toate produsele de acest gen sunt supuse, în cazul importului, la reglementarea în domeniu de licenţă 
de import; acestea sunt de asemenea supuse unei inspecţii sanitare. De altfel, ele trebuie să fie însoţite 
de un certificat fitosanitar internaţional. 

 
5. Stupefiante 
Drogurile periculoase, incluzând următoarele, sunt în mod strict interzise, cu excepţia cazului în care 
sunt importate sub licenţa emisă de Ministerul Sănătăţii 
a) opiu prelucrat 
b) alte  droguri,  inclusiv  opiu  brut,  frunze  de  coca;  pl ant e  de  ma c ,  răşină  de  canabis  şi  orice 

preparat având ca baza răşină de canabis 
 

Ca regula generala, drogurile periculoase pot fi importate în scop farmaceutic de către persoanele 
autorizate şi trebuie să fie însoţite INTOTDEAUNA de un permis eliberat de autoritatea competenta 
din ţara exportatoare (acest permis este inclus în ambalajul drogurilor) şi de asemenea de un permis 
eliberat de Ministerul Sănătăţii din Cipru. 

 
6. Produse farmaceutice 
Importul produselor farmaceutice şi al otrăvurilor este supus următoarelor condiţii: 
a) înregistrarea  produselor  conform  Legii  privind  produsele  farmaceutice  şi  reglelementărilor 
aplicabile; 
b) importul de către persoane sau organisme profesionale; 
c) licenţă/reţetă  eliberată  la  ordin  de  o  Comisie  Farmaceutică  sau  de  Ministerul  agriculturii 

(Serviciul veterinar) în funcţie de caz; aceasta licenţă trebuie să însoţească produsele. 



7. Arme, muniţii, parti ale acestora şi accesorii 
I * Sunt strict interzise, următoarele articole: 
a) petarde 
b) orice arma (inclusiv pumnalele de orice fel) proiectată să elibereze lichide periculoase, gaze sau 

alte substanţe, sau muniţie proiectată să conţină astfel de substanţea. 
c) carabine, pistoale şi puşti cu aer comprimat de un calibru care nu depăşeşte 0,177 inch (0,45 cm); 
d) puşti şi arme de foc cu repetiţie 
e) puşti de vânătoare (automate, semiautomate, cu repetiţie, automate şi cu repetiţie, semiautomate şi 

cu repetiţie) 
 

2* Muniţia, explozibilii şi armele de foc al căror import este strict interzis (de tipul celor descrise mai 
sus) trebuie reglementate prin intermediul unei licenţe eliberate de Ministerul Comerţului şi Industriei cat 
şi al unui permis special eliberat de Ministerul de interne. 

 
8. Antichităţi cu o vechime mai mare de o suta de ani 
Obiectele cu o vechime mai mare de o suta de ani pot fi acceptate ca piese de antichitate (şi prin 
consecinţă să fie clasate la nr 97.06 din Tarif) daca sunt însoţite în acest scop de o dovada scrisa 
emisă de o autoritate competenta a guvernului din ţara de origine sau de departamentul de antichităţi 
din Cipru. 

 
9. Aparate electrice pentru telefonie, inclusiv a paratele pentru sistemul de telefonie cu curent 

portant 
Importul oricăror articole enumerate mai jos nu se poate efectua decât în cazul în care facturile lor 
corespondente sunt confirmate în acest scop de către Ministerul Comunicaţiilor şi lucrărilor publice, 
şi/sau de Telecomunicaţiile din Cipru 

 
Lista materialului de telecomunicaţii, al căror import necesita aprobarea telecomunicaţiilor din 
Cipru: 

- echipamente telefonice 
- terminale telefonice 
- tastaturi telefonice 
- contor de taxe telefonice 
- dispozitive de interdicţie telefonica 
- aparate telefonice publice cu monezi 
- aparate telefonice cu cartela 
- aparate telefonice cu carte de credit 
- aparate telefonice fara fir 
- posturi radiotelefonice portabile 
- radiotelefoane 
- pagere 
- posturi de intercomunicaţie 
- sisteme cu butoane 
- standarde 
- centrale de branşament automatice private 
- dispozitive de multiplexaj/demultiplexaj 
- concentratoare telegrafice 
- unitate Telex 
- cutie Telex 
- cutie Teletext 
- teleimprimatoare 
- telecopiatoare 
- modemuri 
- echipamente de telemetrie 
- echipamente telecomndare 
- dispozitive de alarma 
- staţie terestra de recepţia TV prin satelit 



- staţie terestră pentru recepţie prin satelit 
- staţie terestra de emisie recepţie prin satelit 

Lista materialului de telecomunicaţii al cărui import necesita eliberarea unei licenţe de către 
Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor: 

- aparat de transmisie şi de recepţie radiotelegrafica şi radiotelefonica care nu conţine nici 
claviatură sau tastatură 

- echipamente de radio-navigaţie 
- echipamente radar şi telecomanda cu unde radio, precum şi părţi ale acestora 
- telecomenzi 
- dispozitive de alarma fara fir 
- staţie terestra pentru recepţia TV prin satelit 
- staţie pentru recepţia prin satelit şi staţie terestra de emisie şi de recepţie prin satelit 

 
COLUMBIA 
 
Circulara UPU 55/05.05.2018) 
 

În conformitate cu legislaţia naţională din Columbia şi art. 19 din Convenţia UPU, următorele 
articole sunt interzise la import şi circulaţie în Columbia: 

- substanţe narcotice şi psihotrope, inclusiv, dar nefiind limitat la, opiu, morfină, cocaină şi 
marihuana. Această restricţie nu se aplică în cazul trimiterilor destinate unor scopuri medicale sau 
ştiinţifice, către ţări care le acceptă în aceste condiţii. 

- lichide corozive şi substanţe otrăvitoare; grăsimi; pulberi de colorare şi materiale similare; 
articole obscene sau imorale; alte articole, a căror importare sau circulaţie este interzisă în ţara de 
destinaţie; alte articole care, prin natura sau modul lor de ambalare, pot expune la pericole pe 
funcţionari sau publicul larg, mediul înconjurător, sau pot provoca pagube altor articole, echipament 
poştal sau bunuri ale unor terţe-părţi; documente ce au caracter de corespondenţă curentă şi personală, 
schimbată între alte persoane decât expeditorul şi destinatarul, sau persoane care trăiesc împreună cu 
acestea; explozibili; materiale inflamabile sau periculoase, cum ar fi arme, muniţie, materiale de război 
de orice fel, artificii, fitiluri detonante, rachete, petarde, etc.; 

- materiale radioactive, conţinute în orice fel de trimitere; 
- animale vii şi moarte, neîmpăiate. Excepţie fac albinele, lipitorile şi viermii de mătase, ca şi 

paraziţii şi distrugătorii de insecte dăunătoare, schimbate între instituţii ştiinţifice recunoscute oficial. 
- bani lichizi; monede; bancnote; matriţe pentru bancnote; imprimate pe hârtie ce reproduc 

bancnote reale sau orice fel de obligaţiuni la purtător, maşini de ştanţat monezi; alte obiecte de valoare, 
cum ar fi platină, aur sau argint, fie ele manufacturate sau nu; pietre preţioase şi alte obiecte de valoare; 
obiecte contrafăcute şi piratate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comore 
 
 
 

Obiecte interzise la import 
 
Trimiteri care conţin valori 

 
Administraţia poştală din Comore nu acceptă trimiteri poştale care conţin bilete de bancă, 
devize sau alte titluri de valoare, excepţie fac trimiterile cu valoare declarată care conţin aceste 
articole. 
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Coreea (Rep.) 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06  Toate animalele vii si insecte 
Operatorul desemnat din Republica Coreea - Coreea Post - nu accepta in trimiterile postale 

animale vii si insecte si nu isi asuma responsabilitatea pentru trimiterile postale care contin aceste 
articole interzise. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-08 Orice tip de carne şi organe. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 

 
02.09-10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

02.10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie 
03.01-07 

Cod S.H. 
0301.10- 

* Obiecte admise condiţionat 

 0301.99  
 0302.21  
 0302.32  
 0302.64  
 0302.660  
 302.69  
 0303.32-  
 0303.33  
 0303.42-  
 0303.43  
 0303.71  
 0303.74-  
 0303.76  
 0303.79-  
 0303.80  
 0304.90  
 0305.20  
 0305.59  
 0305.69  
 0306.13  
 0306.23  
 0307.41  
 0307.49  
 0307.59  
 0307.91  
 0307.99  
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Coreea (Rep.) 
Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21.  

 
 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile 
de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
04.02-10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21 şi 25. 

 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.02-04 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 
05.06-07 
05.10-11 

 
* Obiecte admise condiţionat 

05.05 0505.90 Făină de oase, oua pentru clocit (cu excepţia icrelor de creveţi), resturi de 
peşte. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 

05.11 0511.91 
 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01 0701.90 Cartofi proaspeţi sau congelaţi 
07.13 0713.31 Fasole din specia vigna mungo (L.) hepper sau vigna radiate (L.) wilczek. 

0713.32 Fasole roşie (adzuk) (phaseolus sau vigna angularis) 
0714.20 Cartofi dulci 
0714.90 Altele 

 
* Obiecte admise condiţionat 

07.14 0714.10 Manioc. 
 0714.90 Altele. 

 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie 
08.02 

Cod S.H. 
0802.40 

* Obiecte admise condiţionat 
Castane (castanea spp.) 

 0802.90 Nuci. 
 0810.90 Iuiuba (proaspăta) 
0810 0813.40 Iuiuba (uscata). Vezi partea a 2-a, pct. 26. 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.03 1003.00 Orz 
10.05 1005.90 Porumb 
10.06 1006.00 Orez 
10.08 1008.10 Hrişca 

1008.90 Alte cereale 
 

* Obiecte admise condiţionat 

Coreea (Rep.) 

10.03 1003.00 Orz 
10.05 1005.90 Porumb 
10.05 1008.90 Alte cereale 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 

Poziţie 
11.02 

Cod S.H. 
1102.30 

* Obiecte interzise 
Praf de orez 

 1102.90 Altele 
11.03 1103.00 Făină de cereale 
11.04 1104.00 Cereale (în coaja, în abloti, granulate sau porţionate), cu excepţia orezului 

  indicat la codul 10.06. 
11.05 1105.00 Făină, fulgi de făină şi cartofi. 
11.08 1108.00 Amidon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 
medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01 1201.00 Boabe de soia 
12.07 1207.91 Seminţe de mac 

 
* Obiecte admise condiţionat 

12.01 1201.00 Boabe de soia  
12.07 1207.91 Seminţe de mac. Vezi partea a 2-a, pct. 28.  

 1207.99 Seminţe rotunde. Vezi partea a 2-a, pct. 28.  

12.11 1211.90 Vezi partea a 2-a, pct. 28.  
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Coreea (Rep.) 
12.12 1212.20 Alge roşii  (uscate),  Undarir  pinnatifida  (cu  excepţia  celor  uscate  sau 

sărate), şi alte plante marine vii. 
12.14 1214.90 Furaje. 

 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.02 1302.19 Opium (cu  excepţia  produselor farmaceutice),  cocaina,  cânepa.  Vezi 

partea a 2-a, pct. 28 
 

 
Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii lor, 

grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-02 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2 a, pct. 21. 
15.06 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2 a, pct. 21. 
16.02 1602.10 

1602.20 
1602.41- 
1602.42 
1602.49- 
1602.50 

16.03 1603.90 
 
 

16.02 1602.41- 
 1602.42 
 1602.49- 
 1602.50 
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* Obiecte admise 
condiţionat 

Coreea (Rep.) 
Preparate sau conserve din carne, organe sau sânge de porc, bovine. 

16.04 1604.14 Conserve cu ton, conserve cu peşte, conserve cu macrou, conserve cu 
scrumbii, sigilate în vid, creveţi (pane), file uscat de peşte. Vezi partea a 2 
a, pct. 21. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.02 1702.10 Lactoza şi sirop  de  lactoza;  miere  artificiala,  caramel,  maltoza  şi  alte 

produse (inclusiv combinaţia dintre dextroza şi levuloza). 
1702.90 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01 1901.10 

 
1901.90 Extract de malţ: preparate din făinuri, pudre, amidon sau extract de malţ 

(preparate pentru sugari, sau vânzare cu amănuntul, alte produse). 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau alte parti de plante 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21,06 2106.90 Alge roşii preparate 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţ pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01 2301.10 Făinuri şi pudre de carne sau organe; 

jumări. Vezi partea a 2 a, pct. 21. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
23.06 2306.90 Reziduuri de susan. 
23.08 2308.90 Alte produse. 
23.09 2309.90 Suplimente nutritive. 

 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori ai acestuia 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE 
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Coreea (Rep.) 
Capitolul 25: Sare, sulfuri, pământ, piatra, ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minerale, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora; materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.44 2844.40 Materiale radioactive sau radio-izotopi. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 2939.10 Opium. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Opium. Vezi partea a 2-a, pct. 28. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 31: Îngrasaminte 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi raşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

clei, enzime 
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Nu există informaţii. 

Coreea (Rep.) 

 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-03   3601.00 Praf propulsor. 

3602.00 Explozibili preparaţi, alţii decât praful propulsor. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 

3603.00 Capse de  siguranţa,  capse detonante,  declanşatori,  detonatori  electrici. 
Vezi partea a 2-a, pct. 30. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA ACESTORA 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.12 3912.20 Nitraţi de celuloza (inclusiv colodiu). 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA VIII:   PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01 4101.10 Piei netabacite de bovine, ce au o greutate de: maxim 8 kg. per piele 

  atunci când este uscata, 10 kg. când este sărata şi uscata sau de 14 kg. daca 
  este proaspăta, uscata şi umeda sau preparata în alte moduri. 
 4101.21 Alte piei de bovine, proaspete sau umede-sărate. 
 4101.30 Alte piei de bovine, preparate în alte moduri. 
41.02 4102.10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2 a, pct. 21. 
41.03 4103.10  

 4103.90 Piei brute (proaspete sau sărate, uscate, afumate sau alt fel preparate, cu 
excepţia celor tăbăcite), piei-pergament de capra, ied, porc, tipar, cangur şi 
altele. Vezi partea a 2 a, pct. 21. 
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Coreea (Rep.) 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

SECTIUNEA IX :   LEMN,   CARBUNE   DIN   LEMN   ŞI    ARTICOLE    DIN 
LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE ŞI 
OBIECTE DIN FIBRE VEGETALE IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din 

lemn 
 

Nu există 
informaţii. 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există 
informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există 
informaţii. 

 
 

SECTIUNEA X:  PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE,   DESEURI   DE   HARTIE   SAU 
DE   CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01 4901.10- 

4901.99 
49.02 4902.10- 

4902.99 
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Cărţi, 

compilatoare, 

Coreea (Rep.) 
foi volante şi alte produse ale industriei tipografice. Ziare, reviste şi 

 
alte periodice. 

49.3 4903.00 Cărţi de colorat pentru copii, partituri muzicale, cărţi de muzica, 
harţi, harţi hidrografice şi globuri geografice. 

 
* Obiecte interzise 

49.4 4904.00 Vezi partea a 2 a, pct. 33 şi 34. 
49.05 4905.10- 

4905.99 
 

 
 

SECTIUNEA XI MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01 5101.11 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 

5101.19 
5101.21 
5101.29 

51.01-04 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 21. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
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Coreea (Rep.) 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbracaminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbracaminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE 
ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA 
SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; 
STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 
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Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

Coreea (Rep.) 
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SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE 
CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA, 
BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71:    Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, 
monezi 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite,linguri,furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora din metale comune 

 

Poziţie 
82.01 

Cod S.H. 
8201.90 

* Obiecte admise condiţionat 
Cuţite cu lama zimţată cu o lungime mai mare de 15 cm. 

 8211.10 Seturi de cuţite cu lame zimţate sau nu (inclusiv cosoare), altele decât cele 
  

8211.92 
menţionate la pct. 82.80. 
Cuţite sau săbii cu lama fixa: pumnale (cu lama mai lunga de 15 cm.); 

  stilete (cu  lama  mai lunga de 15 cm.); bricege (cu lama mai lunga de 6 
  cm.); cuţite cu arc (cu  lama de 5,5 cm cu deschidere automata la 45 
  grade), cosorare (cu lama mai lunga de 15 cm.); săbii (cu lama mai lunga 
  de 15 cm.), lăncii (cu lama mai lunga de 15 cm.); alte cuţite sau săbii 
  (cu lama mai lunga de 6 cm.); altele decât cele pentru uz casnic, pescuit 
  

8211.94 
sau alpinism. 
Lame de săbii sau cuţite (altele decât cele pentru uz militar): lame de 

  pumnal (mai lunga de 15 cm.); lame de stilet (mai lungi de 15 cm.); lame 
de bricege (mai lungi de 6 cm.), lame de cosori (mai lungi de 15 cm.); 

  lame de lăncii (mai lungi de 15 cm.) 
  Alte lame de cuţite sau lame de sabie mai lungi de 6 cm., altele lame decât 
  cele pentru uz casnic, pescuit şi alpinism. 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE  ACESTORA, APARATE  DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE  TELEVIZIUNE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:       Reactoare nucleare, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare mecanice, 

parti ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85:          Maşini şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi 
sunete de televiziune; parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.24 8524.10 Înregistrări video şi audio care încalcă Constituţia, prestigiul naţional sau 

normele morale, siguranţa sociala şi ordinea. Vezi partea a 2 a, pct. 33 şi 
34. 

8524.20- 
852423 
8524.90 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Înregistrări audio şi video mai mult de 5 în acelaşi pachet. 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) de semnalizare pentru căile de 
comunicaţii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.10 8710.00 Tancuri şi alte vehicule de lupta blindate, motorizate prevăzute sau nu cu 

arme; parti ale acestora. 
 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi parti ale acesteia 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat  

90.13 9013.10  Lunete pentru arme de foc 
 

* Obiecte interzise 
90.20 9020.00 Măşti de gaz cu excepţia maştilor de protecţie care nu au parti mecanice 

sau filtre care pot fi înlocuite. 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.1 9301.00 Arme militare altele decât revolverele, 

pistoale şi armele menţionate la pct. 
93.07 

93.2 9302.00 Revolvere şi pistoale, altele decât cele 
menţionate la pct. 93.03 sau 93.04. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pistoale şi revolvere, altele decât cele pentru uz militar. 
 

 
* Obiecte interzise 

93.3 9303.00 Arme de foc sau dispozitive asemănătoare care funcţioneaza pe baza de 
încărcătura exploziva. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

9303.10 Pistoale cu gloanţe oarbe, puşti pentru tir, puşti de vânătoare (inclusiv 
armele care au funcţii de carabină şi puşca, altele decât cele militare). 

9303.20 
9303.30 
9303.90 

 
* Obiecte interzise 

93.4 9304.00 Alte arme (cu excepţia celor de la pct. 93.07), arme false. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Arme cu aer comprimat, arme cu gaz (tip stilou, tip arma de foc, alte arme 
portabile cu gaz), arme paralizante (tip stilou, tip arma de foc, tip baston şi 
alte arme portabile paralizante) şi altele similare din categoria armelor de 
foc. 

 
* Obiecte interzise 

93.5 9305.00 Parti şi accesorii ale articolelor menţionate la pct. 93.01 şi 93.04. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
9305.10 Parti şi accesorii ale revolverelor şi pistoalelor menţionate la pct. 93.02 

(altele decât cele pentru armata). 
9305.02 Parti şi accesorii ale puştilor şi armelor menţionate la pct. 93.03 (altele 

decât cele pentru armata). 
9305.21 Butoiaşe pentru arme (puşti) (altele decât cele pentru armata) 

 
* Obiecte interzise 

93.6 9306.00 Bombe, grenade, torpile, mine, proiectile şi alte muniţii de război 
asemănătoare sau parti ale acestora, cartuşe şi alte muniţii sau proiectile şi 
parti ale acestora inclusiv tuburile de cartuşe 

 

* Obiecte admise condiţionat 
9306.10 Cartuşe pentru asamblare sau instrumente similare pentru arme pe baza de 

electrocutare şi parti ale acestora (altele decât cele pentru armata) 
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9306.20 Cartuşe  pentru  puşti  şi  parti  ale  acestora;  bile  pentru  arme  cu  aer 
comprimat 

 
* Obiecte interzise 

93.7 9307.00 Săbii, cosoare, baionete, lăncii sau arme asemănătoare şi parti ale acestora; 
tocuri pentru arme şi săbii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Săbii, lăncii (suliţe), arme şi parti ale acestora, teci pentru săbii. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat şi alte produse similare; 
aparate de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi 
articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
21 Animale, produse animale şi de origine animală 
- produsele ce provin de la animale paracopitate pot fi importate numai din: America de 

Nord, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Danemarca, Japonia, Taiwan, Noua Zeelanda, 
Australia şi Finlanda. 

- produsele ce provin de la animale paracopitate importate din alte ţări vor fi re-exportate sau 
distruse de către Serviciul Naţional de Carantina animală. 

 
Importul produselor descrise mai jos nu este permis: 
- produse din păr animal, blana de animale, ţepi sau pene care, conform Serviciului 

Naţional de Carantina animală, sunt contaminate cu spori ai bacilului de antrax; 
- animale, produse alimentare şi alte produse cuprinse în Ordonanţa Ministerului Sanatatii şi 

Afacerilor Sociale, susceptibile de a conţine germeni, insecte şi de a purta boli ce ar trebui 
controlate în carantina, ce nu sunt autorizate de Ministerul Sanatatii  şi  Problemelor 
Sociale; 

- trupuri şi rămăşite pământeşti ale persoanelor ce au decedat ca urmare a unei boli 
contagioase, şi care nu au fost închise intr-un sicriu sigilat, antiseptic sau care nu au fost 
incinerate. 

Importul produselor finite care conţin produse din animale sălbatice din specii pe cale de 
dispariţie, este supus aprobării Ministerului Mediului, în concordanta cu condiţiile stabilite prin 
decret prezidenţial. Acest decret nu se aplica produselor finite, ce conţin produse din animale 
sălbatice din specii pe cale de dispariţie al căror import este autorizat în scopuri medicale 
conform Legii produselor farmaceutice. 

 
Importul în Coreea de carne şi măruntaie comestibile este interzis. 
Urmare solicitărilor Serviciului responsabil cu cercetarea în domeniul veterinar şi carantina 
administraţia poştală comunica: în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, este 
interzis importul de carne şi de produse pe baza de carne din ţări cu risc epizotic. 
Lista maladiilor (zoonozelor) considerate ca subiect al interdicţiei impuse asupra importului de 
carne şi produse pe baza de carne: 

- febra aftoasa: carne provenind de la bovine, porcine şi ovine, carne uscata, şuncă, 
slănină, cârnaţi, hrana cu uz veterinar, fan, şi produsele derivate ale acestora; 

- encefalopatia spongiformă bovina (ESB): carne de bovine şi de ovine, carne uscata, 
şunca, cârnaţi, hrana cu uz veterinar, şi produsele derivate ale acestora; 

- gripa aviară: carne şi produse comestibile obţinute din carnea de la păsările de curte, 
produsele derivate ale acestora; 

- maladia cronica care afectează cervidele (MDC): coarne provenind de la pui de cervide, 
coarne de cervide, şi produsele derivate ale acestora. 

(circulara UPU 129/2004) 
 
22 Vegetale şi produse vegetale 
- nu sunt admise la import plantele, fructele proaspete, vegetale şi produsele alimentare 

descrise în Ordonanţa Ministerului Sanatatii care pot transporta germeni, insecte şi boli ce 
necesita o perioada de carantina şi care nu sunt autorizate de Ministerul Sanatatii şi 
Problemelor Sociale. 

- importul produselor finite ce conţin produse din plante sălbatice din specii pe cale de 
dispariţie este supus aprobării Ministerului Mediului , în concordanta cu condiţiile stabilite 
prin decret prezidenţial. Acest decret nu se aplica produselor finite, ce conţin produse din 
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plante sălbatice din specii pe cale de dispariţie al căror import este autorizat în scopuri 
medicale conform Legii produselor farmaceutice. 

- nici un produs vegetal, sau conţinutul sau nu poate fi importat decât în cazul în care este 
însoţit de un certificat de inspecţie sau de copia sa, ataşate la colet, eliberate de Guvernul 
tarii exportatoare şi care confirma, ca urmare a unei inspecţii efectuate ca nici un produs 
animal sau vegetal dăunător nu este prezent în obiectele în cauza. În cazul în care aceste 
animale sau vegetale provin dintr-o ţara care nu are un organism guvernamental care să se 
ocupe de punerea sub carantina a produselor vegetale şi în cazul în care acestea sunt sub 
incidenţa Ordonanţei Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor, carantina poate fi 
înlocuita cu o inspecţie care să respecte Legea protecţiei mediului. 

 
23 Seminţe 
- importul principalelor seminţe agricole este condiţionat de obţinerea unei recomandări din 

partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor. Aceasta regula nu se aplica seminţelor 
importate de Administraţia de Dezvoltare Rurala în scopul cercetărilor şi analizelor. 

 
24 Rădăcini de dud şi oua de viermi de mătase 
- orice persoana care doreşte să importe rădăcini de dud şi oua de viermi de mătase trebuie să 

obţină aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor, respectând condiţiile 
prescrise de un decret prezidenţial. 

 
25 Păsări şi animale 
- orice persoana care doreşte să importe păsări, animale, oua de păsări, pui de animale şi 

produse din aceasta gama trebuie să obţină permisiunea din partea Primarului sau 
Guvernatorului Regional 

 
26 Castane, conuri, iuiube (ziziphus jujuba) 
-castanele, conurile şi iuiuba pot fi importate cu permisiunea sefului Administraţiei Forestiere 

 
27 Articole care încalcă drepturile de autor, patentele, modelele 
-importul acestor articole este interzis 

 
28. Stupefiante 
- numai importatorii agreaţi sunt autorizaţi să importe stupefiante. 
- în cazul în care un importator de stupefiante doreşte să importe acest tip de substanţe, 

trebuie să obţină, pentru fiecare produs, aprobarea Ministerului Sanatatii şi Afacerilor 
Sociale, în conformitate cu condiţiile prescrise în Ordonanţa Ministerului Sanatatii şi 
Afacerilor Sociale. Aceeaşi regula se aplica când importatorul doreşte să modifice structura 
articolelor pentru care a obţinut deja o aprobare. 

Importul de marijuana este interzis, cu excepţia cazurilor în care importul este efectuat de un 
cercetător care a obţinut o licenţă de la Ministerul Sanatatii şi Afacerilor Sociale. 
Numai importatorii autorizaţi pentru drogurile psihotrope pot efectua aceasta activitate. Daca 
acesta doreşte să importe droguri psihotrope va obţine o autorizaţie de import pentru fiecare 
articol importat de la Ministerul Sanatatii şi Afacerilor Sociale, în conformitate cu condiţiile 
prescrise în Ordonanţa Ministerului Sanatatii şi Afacerilor Sociale. Aceeaşi regula se aplica şi 
în cazul în care importatorul doreşte să modifice compoziţia articolelor pentru care a obţinut 
deja o aprobare. 

 
29 Materii radioactive şi radio-izotope 
- importul materiilor radioactive şi radio-izotope trebuie să respecte standardele de transport 

şi ambalare cuprinse în Legea energiei atomice şi în decretul de aplicare al acestei legi 
 
 

Ediţie: 2007 17 



30 Material de război 
- importul oricărui material de război, arme şi muniţii este condiţionat de obţinerea unui 

permis de la Ministerului Apărării Naţionale şi Politiei. 
 
31 Echipament radio 
- orice persoana care doreşte să importe aparate de radio trebuie să supună aceste aparate 

unei examinări a Ministerului Comunicaţiilor, cu excepţia cazurilor de import a aparatelor 
de comunicare fara fir pentru cercetare. 

Orice persoana care doreşte să importe aparate de bruiaj pentru undele electromagnetice, 
trebuie să supună aceste aparate unei examinării a Ministerului Comunicaţiilor, cu excepţia 
cazului când acestea sunt importate în scopul cercetării. În ceea ce priveşte aparatele care fac 
parte din una dintre categoriile următoare cat şi pentru cele care se supun examenului de 
detectare a unui obstacol electromagnetic, corespunzător examenului prevăzut de Legea 
undelor electromagnetice, conform legilor şi regulilor din acest domeniu, sunt admise: 
- obiectele autorizate sau aprobate, conform normelor de fabricaţie coreene, în virtutea Legii 

privind standardizarea industriala; 
- dispozitivele electrice al căror tip este aprobat de Legea referitoare la aparatele electrice; 
- produsele care sunt supuse controlului de calitate prevăzut de Legea referitoare la 

controalele de calitate a produselor industriale. 
 
32 Echipamente de telecomunicaţii 
- orice persoana care doreşte să importe echipamente de telecomunicaţii desemnate de 

Ministerul Comunicaţiilor după consultarea şefilor serviciilor administrative competente, 
trebuie să obţină aprobarea Ministerului Comunicaţiilor pentru acest tip de echipament de 
telecomunicaţii. Totuşi, aceasta regula nu se aplica echipamentelor de  telecomunicaţii 
pentru examinare, cercetare sau export, nici celor la care face referire decretul prezidenţial 
aplicabil în acest domeniu. 

 
33 Cărţi, publicaţii, filme şi producţii video 
- este interzis importul cărţilor, publicaţiilor, desenelor, filmelor, înregistrărilor fonografice, 

producţiilor video, sculpturilor şi altor obiecte de natura analoagă, care pot tulbura ordinea 
constituţională naţională sau aduc atingeri securităţii sau moralei publice. 

 
34 Bunuri care pot dezvălui informaţii confidenţiale guvernamentale sau care ar putea fi 
folosite în spionaj 
- este interzis importul bunurilor indicate mai sus 

 
35 Monezi, bancnote, bilete de banca contrafăcute, falsificate sau imitaţii 
- este interzis importul monezilor, bancnotelor, biletelor de banca, obligaţiunilor şi/sau orice 

alt instrument financiar negociabil, contrafăcute, falsificate sau imitaţii 
 
36. Importul de mijloace de plata, etc 
36.1.Orice persoana, rezidenta sau nu, ce doreşte să importe mijloace de plata, metale preţioase 

sau titluri (acestea cunoscute sub denumirea de mijloace de plata, etc) trebuie să obţină 
aprobarea respectând următoarele: 

36.2. Importul mijloacelor de plata, este supus validării Directorului Băncii de Comet Exterior 
Orice rezident ce doreşte să importe devize străine sau monezi locale, nu pentru a efectua plaţi 
ci pentru colecţia sa proprie de monezi, ca suvenir, pentru a testa bancomatele, pentru expoziţii 
internaţionale  sau  pentru  vânzare  către  colecţionari,  etc.,  trebuie  să  obţină  autorizaţia. 
Directorului unei băncii de comerţ exterior, cu rezerva ca suma importata să nu depăşească 
100 000 USD. 
36.3. importul mijloacelor de plata, etc., supus autorizării Guvernatorului Băncii Coreei. 
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Cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, orice persoana rezidenta sau nu care doreşte să 
importe mijloace de plata, etc., trebuie să obţină aprobarea Guvernatorului Băncii Coreei. 
Aceasta regula nu se aplica în cazul în care Banca Coreei, sau oricare alta banca de comerţ 
exterior sau agenţie a Ministerului Comunicaţiilor importa mijloace de plata, etc., în 
exercitarea obiectului lor de activitate. 
36.3.1. Importul de către o persoana rezidenta sau nu a mijloacelor de plata în străinătate cu 
excepţia biletelor la ordin, tratelor şi scrisorilor de credit. 
36.3.2. Importul de către o persoana rezidenta sau nu, de mijloace de plata naţionale de o 
valoare ce depăşeşte 2 000 000 yuani, cu excepţia cecurilor de călătorie exprimate în yuani, 
cumpărate de la sucursalele bancare din străinătate. 
36.3.3. Importul de metale preţioase de către o persoana rezidenta sau nu, în alte condiţii decât 
cele prescrise de Legea ce guvernează comerţul internaţional (cu excepţia obiectelor utilizate 
drept accesorii în viata de zi cu zi, de către particulari, etc.). 
36.3.4. Importul de către o persoana rezidenta sau nu a bonurilor de tezaur, cu excepţia: 
- importul titlurilor altele decât cele la purtător, în virtutea unei permisii sau a unei notificări 

emise de persoana care a obţinut sau a notificat tranzacţiile de capital; 
- importul altor titluri decât cele la purtător, achiziţionate în virtutea Legii importului de 

capital străin; 
- importul acţiunilor achiziţionate de către salariaţi coreeni, în virtutea dispoziţiilor legilor 

pertinente, sau de certificate nominative pentru beneficiari, confom dispoziţiilor legilor în 
vigoare. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
31 Redactarea declaraţiilor vamale 
Declaraţiile vamale trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare în vederea stabilirii 
drepturilor, taxelor şi masurilor de control, atât la import cat şi export. Declaraţia vamală 
trebuie să cuprindă: 
- numele, prenumele şi adresa expeditorului şi destinatarului; 
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii; 
- indicarea mărfurilor conţinute; 
- greutatea bruta şi neta; 
- valoarea trimiterii precizând unitatea monetara utilizata. 
În plus, pe declaraţiile vamale trebuie înscrise unele informaţii suplimentare relative la situaţia 
mărfurilor în ceea ce priveşte reglementările vamale (cadouri, eşantioane, mărfuri returate sau 
admise temporar). 

 
32 Diverse dispoziţii vamale 
- pachetele mici a căror valoare nu depăşeşte 70 000 WON sunt scutite de la plata taxelor 

vamale 
 
Alte informaţii vamale (cf. circularei BI al UPU nr. 428/2003) 
Condiţii şi limite pana la care persoanele fizice pot efectua importuri admise fara plata taxelor vamale 
(Lege Vamală nr. 45.2.1.): 

 
Categoria de 

produse 
Produse Greutate sau 

cantitate 
Condiţii pentru eliberarea 

vamală 
Produse 
agricole 

Ulei de susan, susan, 
miere,  ferigi 
comestibile, miere, 
Codonopsis 
lanceolata 

5 kg. fiecare - Aceste produse fac obiectul 
legii privind protecţia 
plantelor 

- Daca   un   produs   depăşeşte 
limita de greutate  fixata 
pentru  admitere fara taxe 
vamale  se  vor  aplica 
condiţiile legale 

Nuci 5 kg. 
indicaţia 
‘carantina 
obligatorie’) 

(cu 

Nuci de pin 1 kg. 
Ginseng (proaspăt, 
uscat şi roşu) 

În total 300 g 

Altele 5 kg. fiecare 
Animale vii şi 
alte produse de 
origine marina 

Coarne de cerb 150 g 
indicaţia 
‘carantina 
obligatorie’) 

(cu - Limita  admisa  la  transport 
pentru coarnele  de  cerb  este 
de  500  g  (acestea  include 
150 g pentru care nu se 
plătesc taxe vamale) pentru 
care se plătesc taxe vamale 

- Daca   un   produs   depăşeşte 
limitele privind admiterea 
fara plata  taxelor  vamale, 
condiţiile  legale  trebuie 
îndeplinite 

Carne de  vita,  carne 
de porc 

10 kg. 
indicaţia 
‘carantina 
obligatorie’) 

(cu 

Carne marinata şi 
uscata (conserve) 

5 kg. 
indicaţia 
‘carantina 
obligatorie’) 

(cu 

Produse   de origine 
marina 
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Alimente 
dietetice şi 
suplimente, 
medicamente 

Alimente   neacceptate (şarpe, băutura 
spirtoasa din şarpe, elixir de os de tigru) 

Aceste  articole  intra  în  câmpul 
de aplicare  al CITES 
(Convention on Internaţional Trade   and  
Endangered  Species of Wild 
Fauna and Flora) 

Produse  medicamentoase   ce   pot   face 
obiectul utilizării greşite (ex: Viagra) 

Se admit numai în cantităţi 
prescrise de medic pentru 
tratament 

DHEA, melatonina 2 flacoane (90 
comprimate) 

** 

Geveral T 2 flacoane 
Alte alimente 
dietetice 

Max 6 flacoane 

Medicamente 
tradiţionale 
chinezeşti 

Medicamente  ce  figurează  în  lista  nr. 
2003-11 a Serviciilor Vamale din Coreea 
Produse tonifiante prescrise ce conţin 
preparate farmaceutice necunoscute 
chinezeşti 

Aceste articole intra în câmpul 
de aplicare al legislaţiei din 
domeniul farmaceutic 

Stupefiante Marijuana, opium, metamfetamina 
(philopon) etc 

Aceste articole intra în câmpul 
de aplicare al legislaţiei din 
domeniul narcoticelor 

Produse din 
fauna sălbatică 

Piele de tigru, piei de animale sălbatice, 
animale împăiate 

Aceste articole intra în câmpul 
de aplicare  al  CITES 
(Convention on  Internaţional 
Trade   and  Endangered  Species 
of Wild Fauna and Flora) 

Produse de lux Alcool 1 sticla  
Ţigări 1 cutie (10 

pachete) 
 

Parfum 0.056 sau 0.070 
litri sau 2 fl. oz. 
per flacon 

 

Altele - pentru alte  produse de uz personal, verificarea vamală se va  efectua 
funcţie de decizia Autorităţii Vamale 

- pentru  produsele  care   fac   obiectul   verificărilor   vamale  se   aplica 
reglementările legale 

** 
1. daca un produs depăşeşte limitele indicate trebuie îndeplinite condiţiile legale. Totuşi, în 

cazul în care o persoana bolnava importa acest tip de produse pentru tratament sau alimente 
dietetice acestea sunt excluse de la plata taxelor, pana la o anumita valoare rezonabila, după 
verificarea prevederilor legale 

2. daca diverse produse a căror import este limitat de CITES (Convention on Internaţional 
Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sunt incluse în produse pentru 
care nu se plătesc taxe vamale, condiţiile legale trebuie îndeplinite 

3. chiar şi pentru medicamentele cumpărate verificarea încadrării lor în categoria celor scutite 
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de taxe trebuie efectuata de guvernatorul provinciei sau de către primar 
 

Ţările autorizate să expedieze prin posta produse de origine animală cu destinaţia Coreea 
(Rep) 

 
Rubrica Ţări din care se importa produse de origine 

  animală  
Carne de vita şi produse pe baza de carne de 
vita 

Australia, Mexic, Noua Zeelanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne de porc şi produse din carne de porc SUA, Australia, Austria, Belgia, Canada, 
Chile, Danemarca, Spania, Finlanda, Franta, 
Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Japonia, 
Mexic, Noua Zeelanda, Olanda, Polonia, 
Suedia 

Carne de ovine sau caprine Australia, Noua Zeelanda 
Carne de  cervide  şi  produse  din  carne  de 
cervide 

Australia, Noua Zeelanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne proaspăta de păsări de curte SUA, Australia, Brazilia, Danemarca, Marea 
Britanie 

Produse pe baza de carne de pasare de curte, 
tratate termic 
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SUA, Australia, Brazilia, China, Danemarca, Marea Britanie, Japonia, Thailanda 
Carne de struţ Noua Zeelanda 
Carne de cangur Australia 
Carne de vita, tratata termic Argentina, Australia, Mexic, Noua-Zeelanda 

şi Uruguay 
Produse din rumegătoare (rumegătoare: 
bovine, cervide, caprine, ovine, etc.) 

Este interzis să se importe produse din 
rumegătoare provenind din ţările care nu 
figurează pe lista excepţiilor de ESB 

 
Ţări în care a apărut ESB: Albania Germania, 
SUA,  Austria,  Belgia,  Bosnia-Hertzegovina, 
Bulgaria,  Canada,   Croatia,  Danemarca, 
Spania, Finlanda, Franta,  Marea  Britanie,               
Grecia, Ungaria,  Irlanda,  Israel,  Italia, 
Japonia,    Macedonia,   Lichtenstein,                 
Luxembourg, Norvegia, Olanda,  Polonia, 
Portugalia,  Romania,  Slovacia,  Slovenia, 
Suedia, Elvetia, Cehia 

 

 
 
 
 

Documente solicitate : certificate de carantina conforme prescripţiilor sanitare de import. 
Lista susceptibila de a fi modificata în funcţie de situaţia epidemiologica. 

 
Actualizare Circulara 160/19.07.2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 23 



COASTA DE FILDES 
 
 
Administratia postala din Costa de Fildes nu accepta trimiteri ale postei de scrisori simple ce 
contin obiecte pasibile de taxe vamale. 

 
Obiecte interzise 
- conform art.25 al Conventiei Postale Universale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 COASTA DE FILDES 
 



 
 
Costa Rica 
 
Circulara UPU 017/19.02.2018 
 

În concordanţă cu art. 19 din Convenţia UPU, substanţele narcotice şi psihoactive şi alte substanţe ilicite 
sunt interzise în toate categoriile de trimiteri poştale având ca destinaţie Costa Rica. 

În plus, importul de arme de foc în Costa Rica (incluzând părţi componente, accesorii şi muniţie), precum şi 
substanţe narcotice şi psihoactive şi alte produse similare, este strict interzis, cu excepţia cazului în care aceste 
bunuri sunt destinate unei organizaţii sau entitaţi competente, care este oficial autorizată să se ocupe de ele. 
 
 
 
 
 



Croatia 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06  Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.06 Albine, lipitori şi viermi de mătase. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1 şi 

2.1.2. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne proaspătă. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti vii, crustacee şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

05.01-11 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura, bulbi, rădăcini, flori şi aranjamente florale. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.07-14 

 
Poziţie Cod S.H. 

Vegetale proaspete perisabile. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 
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Croatia 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe proaspete perisabile. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului: malţ, amidon, inulina, gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Mac, canabis şi frunze de coca adresate persoanelor fizice. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

1211.90 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. Pentru mac, canabis şi frunze de coca, vezi 
partea a 2-a, pct. 2.7 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 Răşini, extracte de vegetale şi seve care conţin narcotice. 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. Pentru extracte de vegetale şi seve care 
conţin narcotice, vezi partea a 2-a, pct. 2.7 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine păr, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
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Croatia 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; 
PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; 
CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22  Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 şi 2.2.2. 

 

 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE 
TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 
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Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09  Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03  Vezi partea a 2-a, pct. 2.5 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.07 
27.10-11 

Substanţe inflamabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44-45 

 
Poziţie Cod S.H. 

Reziduri şi resturi radioactive. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Substanţe radioactive utilizate în medicina sau tehnologie. Vezi partea a 2-
a, pct. 2.8 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Croatia 

29.03 Substanţe  inflamabile,  narcotice  şi  substanţe  psihotrope,  adresate 
  persoanelor fizice.  

oziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Narcotice şi substanţe psihotrope. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 
Substanţe dăunătoare stratului de ozon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.2. 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie 
30.02-04 

Cod S.H. 
 
3006.10 
3006.20 
3006.30 
3006.60 

* Obiecte interzise 
Medicamente expirate. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.. 
Cu excepţia produselor pentru uz personal. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.8. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie şi produse cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.1 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, 

ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, 
lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate 
dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01 Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.1 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, 
chibrituri, aliaje pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozivi; produse pirotehnice; preparate combustibile 
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Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08 Resturi periculoase. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.22-23 Pesticide, vezi partea a 2-a, pct. 2.3 

Reactivi şi alte produse cu grad mare de radiaţie. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.8.1 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.12 
39.17 
39.19-21 

Celuloid sub diverse forme. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.14-15  Vezi partea a 2-a, pct. 2.10 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-03 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelare sau şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, CARBUNE DE LEMN, 
PRELUCRARI DIN LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN 
PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE 
IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări în pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07 Valuta din Croatia (inclusiv bancnote). 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Bani şi obligaţiuni bancare, vezi partea a 2-a, pct. 2.17. 
Imprimate, vezi partea a 2-a, pct. 2.11. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; 

broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 



 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE, BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolari, bastoane, bice, cavase şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.03 Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.11-12 Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 



Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.12-13 
70.18 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.06-15 
71.17 

Metale preţioase, vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2 şi 2.17. 
Imitaţii de bijuterii, vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

71.18 Monede, vezi partea a 2-a, pct. 2.17 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fier sau oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.23 Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.18 Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.15 Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 77: (Rezervat) 



Nu există informaţii 



Capitolul 78:                 Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79:                 Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80:                  Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81:                  Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Poziţie  Cod S.H.  * Obiecte admise condiţionat 82.11-
13         Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 82.14-15 

 
Capitolul 83:                 Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 
acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.23  Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor 
aparate 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVII:  VEHICULE, AVIOANE,  AMBARCATIUNI ŞI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, 
CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90:  Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.00 Instrumente şi aparate de măsură. 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 
Lentile de contact, vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.04-05 Muzicuţe şi instrumente de suflat, vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2. 
92.08-09 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-04  Muniţii, capse, bombe şi alte articole asemănătoare. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.06  Arme, vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-03 Jucării, vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.03  Periuţe de dinţi, perii pentru machiaj şi pentru uz personal. Vezi partea 

a 2-a, pct. 2.12.2. 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale şi produse 
de origine animală 

 
2.1.1 Albine, lipitori şi 
viermi de mătase Importul acestor produse  este admis pe baza unui certificat sanitar 

care este eliberat de către Ministerul Agriculturii şi Pădurilor 
 

2.1.2. Produse de 
origine animală şi 
produse apicole 
destinate alimentatiei1

 

Pentru  orice import este necesară obţinerea certificatelor de mai 
jos, care sunt eliberate de către Ministerul Sănatatii: 

a) certificat  sanitar (prin control sanitar) 
b) certificat care atesta calitatea mărfurilor   (prin 

inspecţia de marketing) 
Produse de origine animală destinate alimentaţiei animale sau altor 
scopuri1: 
- pentru orice  trimitere  sunt  necesare  un certificat veterinar 

şi sanitar eliberat de către  Ministerul  Agriculturii  şi 
Pădurilor, precum şi un certificat care atesta  calitatea 
mărfurilor eliberat de către Ministerul Sănatatii 

 
 

2.2 Vegetale şi 
produse vegetale 

Plante vii, bulbi, rădăcinii şi produse similare 
Trimiterile care conţin plante sau părţile acestora (seminţe, p uieţi, 
rizomi, bulbi, tuberculi, etc) care pot conţine organisme dăunătoare 
sau paraziţi sunt supuse controlului sanitar la trecerea frontierei. 
Controlul este efectuat de către autorităţile fitosanitare. 
Plantele importate trebuie să fie însotite de un certificat sanitar 
eliberat de către autorităţile competente din ţara de origine pentru 
protecţia plantelor. 
Dispoziţiile generale cu privire la controlul fitosanitar sunt 
completate prin dispoziţii speciale cu privire la originea 
trimiterilor. 
Pentru   orice informaţie   suplimentara referitoare la   aceste 
reglementari  se pot obţine informaţii de la Ministerul Agriculturii 
şi Pădurilor: 
Ministry of Agriculture and Forestry, P.O. Box 1034, 
Avenija Vukovar 78, 
41001 ZAGREB, CROATIA 
Tel.: (+384 1) 633444 
Fax:(+3841)442070 
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2.2.1 Legume  şi 
fructe  comestibile, 
cafea, ceai, mirodenii şi 
sare1

 

Este necesar ca trimiterile să fie însotite de următoarele certificate 
eliberate de către Ministerul Sănatatii, precum şi cele emise de 
Ministerul Agriculturii şi Pădurilor prin care se atesta: 

a) salubritatea mărfurilor (prin control sanitar) 
b) calitatea mărfurilor (prin inspecţia de marketing) 

 
 
 
 
 
 

2.2.2 Cereale  şi 
produse de morărit; 
uleiuri şi  grăsimi 
vegetale; zahăr; cacao şi 
preparate din cacao; 
preparate pe baza de 
cereale, făină, amidon, 
lapte, produse  de 
patiserie; preparate din 
legume, fructe sărate 
părţi de plante şi alte 
produse alimentare1. 

Sunt necesare pentru orice import următoarele certificate eliberate 
de către Ministerul Sănatatii prin care se atesta: 

a) salubritatea mărfurilor (prin control sanitar) 
b) calitatea mărfurilor (prin inspecţia de marketing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Seminţe La  import  este  necesar  un  certificat  eliberat  de  Ministerul 
Agriculturii şi Pădurilor 

 Seminţe şi fructe oleaginoase comestibile1 - aceste produse pot fi 
importate pe baza unui certificat sanitar 
Sucuri, extracte şi concentrate vegetale - aceste produse pot fi 
importate   după efectuarea controlului sanitar şi   pe baza 
prezentării certificatului sanitar emis de Ministerul Sănatatii 

 
 

2.3 Produse 
antiparazitare  pentru uz 
agricol 

Este necesar un certificat eliberat de către Ministerul Agriculturii 
şi Pădurilor 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 Băuturi,  băuturi 
alcoolice 

Importul este autorizat numai pe baza prezentării certificatelor 
eliberate de către Ministerul Sănatatii prin care se atesta: 

a) salubritatea mărfurilor (prin control sanitar) 
b) calitatea mărfurilor (prin inspecţia de marketing) 
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2.5 Tutun Sunt necesare atât un certificat care atesta salubritatea mărfurilor 
(controlul serviciilor sanitare), eliberat de către Ministerul 
Sănatatii, cat şi un certificat eliberat de Ministerul Agriculturii şi 
Pădurilor. 

 
 

2.7 Narcotice Narcoticele  şi substanţele psihotrope; vegetale şi părţi de 
vegetale, extracte şi răşini ce conţin narcotice periculoase - aceste 
produse sunt supuse prezentării unei autorizaţii eliberate de 
Ministerul         Sănatatii 

 
 
. 
2.8 Produse 

farmaceutice 

Produse farmaceutice (medicamente, vaccinuri şi produse 
asemănătoare)2

 

a) pentru   medicamente   pentru   uz   uman   este   necesară 
autorizaţia Ministerului Sănatatii. 

b) pentru  medicamente  pentru  uz  veterinar  este  necesară 
autorizaţia Ministerului Agriculturii şi Pădurilor. 

 
 
 

2.8.1 Cosmetice şi 
produse de toaleta1

 
Este necesar un certificat sanitar eliberat de către Ministerul 
Sănatatii 

 

 
 
 
 
 
 

2.8.2 Substanţe 
dăunătoare  stratului  de 
ozon 

Este necesară autorizaţie de la Ministerul Sănatatii 

 
 
 
 
 
 

2.10. Obiecte din cauciuc Articole de igiena  şi produse farmaceutice  din cauciuc  - este 
necesar un certificat sanitar eliberat de Ministerul Sănatatii. 

 
 

2.11 Cărţi, broşuri, 
ziare, imprimate 

Importul acestora face obiectul legislaţiei naţionale a 
publicaţiilor   din   Croatia. 

 
 
 
 
 
 
 

2.12 Perle fine sau de 
cultura,  pietre  şi metale 
preţioase, lucrări din 
aceste   materiale, 
b1i6juterii fantezie 



2.12.1 Metale  preţioase 
şi lucrări din acestea 

Daca aceste produse sunt destinate comercializării acestora este 
necesară autorizaţie emisă de Biroul de garanţie şi normalizare 
(Assay and Standardisation Office). 

 

 
 
 
 
 

2.12.2 Articole  din 
metale preţioase sau din 
alte materiale pentru uzul 
personal (din sticla, 
ceramica,  lemn  etc.; 
linguri,   cuţite,   farfurii; 
imitaţii de bijuterii; păr 
uman  şi  peruci; 
instrumente  de suflat; lentile 
de contact1)

 

Este necesar un certificat eliberat de Ministerul Sănatatii prin care 
se atesta salubritatea mărfurilor. 
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2.14  Instrumente de 
măsură 

Importul  este  supus  aprobării  Serviciului  de  instrumente  de 
măsură. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.15 Echipamente de 
război 

Este necesară  autorizaţie  eliberata  de  Ministerul  de  Interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 Jocuri, jucării Importul este supus prezentării unui certificat sanitar emis de 
Ministerul Sănatatii 

 
 
 

2.17 Monede Importul este admis numai pe baza reglementarii naţionale a 
valutei. 

 
2.18 Îngrăşăminte Este necesar un certificat eliberat de Ministerul Agriculturii şi 

Pădurilor. 
 
 
 
 
 
Nota: 
1  – pentru expediţiile adresate persoanelor fizice, în cantităţi pentru consum personal, nu se 
aplica restricţii 
2 – pentru expediţiile care conţin medicamente adresate persoanelor fizice, pentru uz personal, 
nu se aplica restricţii 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate  informaţiile 
necesare pentru aplicarea taxelor şi masurilor de control atât la 
import cat şi la export. Declaraţia vamală trebuie să conţină 
următoarele informaţii: 
- numele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
- descrierea mărfurilor şi codurile sistemului armonizat 
- greutatea bruta şi neta 
- valoarea trimiterii 
- semnătura expeditorului sau a agentului 

 
 

3.2 Necesitatea 
inserării facturilor 

Este obligatoriu inserarea facturilor în declaraţia vamală, pentru 
a uşura desfăşurarea operaţiunilor vamale şi calcularea taxelor 
aferente. 
Pentru trimiterile care conţin eşantioane gratuite este obligatorie 
inserarea unei facturi prin care se atesta gratuitatea mărfurilor. 

 
 
 

3.3 Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

În  general  nu  sunt  necesare  certificate  de  origine.  Totuşi, 
autorităţile vamale le pot solicita în anumite cazuri. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 Dispoziţii 
vamale diverse 

Sunt scutite de taxe la import mărfurile a căror valoare nu 
depăşeşte 100 USD şi care sunt importate pentru uz personal sau 
nu au caracter comercial. 
Totuşi, daca valoarea totala a mărfurilor depăşeşte 100 USD, se 
vor aplica drepturile şi taxele vamale la valoarea totala a 
mărfurilor. 
Trimiterile poştale cu caracter umanitar sunt scutite în totalitate 
de taxe doar daca sunt destinate organizaţiilor recunoscute (ex: 
Crucea                    –Roşie                    din                    Croatia). 

 

 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase 

În principiu, toate trimiterile poştale trebuie să fie declarate 
autoritarilor vamale care deschid şi examinează conţinutul 
trimiterii 
Declaraţiile false ale expeditorului nu conduc în mod automat 
la confiscarea trimiterii de către autorităţile vamale. 
În cazuri excepţionale, atunci când conţinutul trimiterii a fost 



ascuns 
intenţionat cu 
scopul 
sustragerii 
acestuia  de  la 
controlul 
vamal, 
autorităţile 
vamale  au 
dreptul de  a 
confisca 
mărfurile. În 
astfel de 
cazuri, atât 
expeditorul cat 
şi destinatarul 
nu vor primi 
compensări. 



Cuba 
 

 
 
 

Articole interzise la import 
 
 
Administraţia poştală din Cuba nu accepta trimiteri EMS, trimiteri simple şi recomandate care 
conţin bilete de banca sau alte valori. 
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Danemarca 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

Nota: - Informaţiile care din prezenta lista nu sunt exhaustive, ci doar date cu titlu informativ. În caz 
de dubii, expeditorul trebuie  să  contacteze  autorităţile  competente  (vezi  lista  adreselor 
menţionate în partea a 3-a) 

 
SECTIUNEA I:                           ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1:                  Animale vii 

 
Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte interzise 

01.01-06. Toate animalele vii (la import şi în tranzit), cu excepţia albinelor şi 
lipitorilor, paraziţilor şi distrugătorilor de insecte. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

01.06. 0106.00. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.11. (lipitori) 
 

Capitolul 2:                Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte interzise 
02.08.                       Conserve din carne de maimuţa din orice specie. 
02.10 

* Obiecte admise condiţionat 
02.01-10. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3., 2.1.11. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Peşti otrăvitori (Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae) 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.4., 2.1.11. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.05. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.5. 
04.07-08. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Faguri de miere (naturala sau artificiala) 
 

* Obiecte admise condiţionat 
5.11. 0511.10. Sperma de taur. Vezi partea a 2-a, pct.2.1.6 şi 2.1.11 
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Danemarca 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.02-04. Următoarele plante sau părţi ale acestora: 

1. Abies Mill (brad), Cedrus Trew (cedru), Chamaecyparis Spach 
(chiparos), Juniperus L. (ienupăr), Larix Mill (zada), Picea A. Dietr 
(molid), Pinus L. (pin), Pseudotsuga Carr şi Tsuga Carr (brad), dar nu 
fructe şi seminţe.Ţări non-europene 
2. Castanea Mill (castan) şi Quercus L.(stejar) cu frunze, dar nu fructe şi 
seminţe. Ţări non-europene 

 
3. Populus L. (plop) cu frunze, dar nu fructe şi seminţe. Ţări nord 
americane 
4. Scoarţa de Coniferales (conifere). Ţări non-europene 
5. Scoarţa de Castanea Mill.(castan). Ţări non-membre ale Uniunii 
Europene 
6. Scoarţa de Quercus L. (stejar), dar nu scoarţa de Quercus suber L. Ţări 
nord americane 
7. Scoarţa de Acer saccharum Marsh (arţar dulce). Ţări nord americane 
8. Scoarţa de Populus (plop). Ţări americane. 
9. Plante de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L. (măceş), 
Malus Mill (măr), Photinia Ldl., Prunus L. (prun), Pyrus (par), Rosa L. 
(trandafir) pentru răsaduri, dar nu plante fara frunze, flori şi fructe. Ţări 
non europene, de văzut de asemenea punctul 18. 
10. Tuberculi de Solanum tuberosum L. (cartofi pentru sămânţă). Ţări non- 
membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Elvetiei 
11. Plante tuberoase de Solanum L. sau hibrizii lor, cu excepţia tuberculilor 
de Solanum tuberosum L. indicate la punctul 10. Ţări non-membre ale 
Uniunii Europene. 
12. Tuberculi de Solanum tuberosum L. dar nu tuberculi de cartofi indicaţi 
la punctul 10 şi 11. Ţări non-membre ale Uniunii Europene, cu excepţia 
următoarelor ţări: Algeria, Cipru, Israel, Libia, Maroc, Malta, Elvetia, Siria, 
Tunisia, Turcia sau alte ţări care nu sunt infestate cu Clavibacter 
michiganensis spp. Sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis şi al.  
sau care respecta reglementările daneze cu privire la preovenienţa infestării 
cu acestea. 
13. Plante de Solanaceae pentru răsaduri, dar nu seminţe, plante şi 
tuberculi indicaţi la punctele 10,11,12. Solanaceae cuprinde următoarele 
specii: Atropa, Browallia, Brunfelsia, Capsium, Cestrum, Cyphomandra, 
Datura, Duboisia, Fabiana, Hyoscyamus, Iochroma, Juanulloa, Lycium, 
Lycopersicion, Mandragora, Nicandra, Nicotiana, Nierembergia, Petunia, 
Physalis, Salpichroa, Salpiglossia, Schizanthus, Scopolia, Solandra, 
Solanum, Streptosolen. Ţări non-membre ale Uniunii Europene cu excepţia 
tarilor europene şi mediteraneene. 
14. Substanţe terestre sau vegetative compuse în totalitate sau parţial din 
materii organice solide sau terestre, altele decât părţile de plante, de humus, 
de turba şi de scoarţa. Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Fed. 
Rusa, Turcia, Ukraina şi ţări ne-membre ale Uniunii Europene şi ne- 
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europene cu excepţia următoarelor ţări: Cipru, Egipt, Israel, Libia, Malta, 
Maroc, Tunisia 
15. Plante de Vitis L., dar nu fructe. Ţări non-membre ale Uniunii Europene 
16. Plante de Citrus L., Fortunella, Swingle, Poncirus, Raf. şi hibrizii lor, 
dar nu fructe şi seminţe. Ţări non-membre ale Uniunii Europene 
17. Plante de Phoenix spp.,dar nu fructe şi seminţe Algeria şi Maroc 
18. Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L. şi hibrizii 
lor, cum ar fi Fragaria L. de pentru răsaduri, dar nu seminţe. În afara de 
indicaţiile menţionate la punctul 9, ţările non-europene cu excepţia tarilor 
mediteraneene, Australia, Canada, Noua Zeelanda şi SUA continentala. 
19. Plante din familia Poaceae dar nu plante graminee ornamentale din 
sub-familiile Bambusoideae, Panicoideae şi speciile Buchloe, Buteloua 
Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa 
Mak., ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina 
Schreb., Stipa L. şi Uniola L., pentru răsaduri, dar nu seminţe. Ţările non- 
membre ale Uniunii Europene, cu excepţia tarilor europene şi 
mediteraneene 

 
* Obiecte admise condiţionat 

06.01-02. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1., 2.2.11. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
07.03-09. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 şi 2.2.11. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. 
08.08-09. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. şi 2.2.11. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.03. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.4. şi 2.2.11. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.11. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.11. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.11. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.5. şi 2.2.11. 
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Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

13.02. 1302.11. Opium, vezi partea a 2-a pct. 2.7.1. şi 2.2.11 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.04. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.6. şi 2.2.11. 

 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-06. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.10. 
15.16 , 15.18 
15.21 1521.90. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3., 2.1.4. şi 2.1.11. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

18.06. 1806.20. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.7. 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

19.02. 1902.20. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.8. 
1902.40. 

19.05. 1905.30. 
1905.90. 
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Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.09. 2009.60. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.9. şi 2.2.11. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

21.04-06. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.10. 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.02. 2202.90. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1. 
22.04-06. 
22.08. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

23.01. 2301.10. Făină de os, sânge pulverizat, făină din carne şi amestecuri de produse 
alimentare ce conţin aceste substanţe 

 
* Obiecte admise condiţionat 

23.01. 2301.20. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
23.09. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.8 şi 2.1.11.. 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1. 

 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

25.30. 2530.90  Vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

27.03. Vezi partea a 2-a, pct. 2.6.2. 
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SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

28.44. Materii radioactive 
 

* Obiecte admise condiţionat 
28.27. 2827.10. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.1. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

29.39. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7.1. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Substanţe interzise de legea daneza privind interdicţia anumitor substanţe 
dopante. Informaţii mai ample cat şi o lista a acestor substanţe supuse 
acestei legi sunt disponibile la adresa www.dkma.dk 
(publikationer/dopping) 

 
* Obiecte admise condiţionat 

30.01. Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.1. 
30.03-04. Vezi partea a 2-a, pct. 2.8.2. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

31.01. Îngrăşăminte 
 

* Obiecte admise condiţionat 
31.05. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.2. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.04. 3204.13. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.3. 

3204.15. 
32.13. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.4. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
înteţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

34.07. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.5. 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

35.01-04. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.6. 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

36.01-06 Explozibili, materiale pirotehnice, chibrituri etc… 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.07. 3707.90. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.7. 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. şi 2.9.8. 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

41.01-08. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9. şi 2.1.11. 
41.10. 
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Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-03. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.6.şi 2.2.11. 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.03. Vezi partea a 2-a, pct. 2.11.1. 
49.08. 
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SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. şi 2.10.1. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. 
55.01-55.16 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de acest gen 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
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Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.10.1. 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.10. 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.10. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.10. 
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SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.1. 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.13.1. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.13.2. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 

comune; părţi ale acestora din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.14.1. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.14.2. 

 
 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.03 Lentile de ochelari, ochelari de vedere şi ochelari de soare. 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 
90.04 9003.19. 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

91.13. 9113.90. Curele de ceas. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.08. 9208.10. Cutii muzicale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.1. şi partea a 2-a, punctul 

2.1.11 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme şi părţi ale acestora. Muniţie şi materii prime pentru producerea muniţiei. 
93.01-08 Sunt interzise toate tipurile de arme, incluzând armele de foc, ţevile de tun, 

afeturile, armele pneumatice şi cele uşoare; arme tăioase cu lame mai mari de 
12 cm, bricege, junghere, arme tăioase-înţepătoare, inclusiv boxuri, tomfe, bate 
şi alte articole similare.(circulara 297). 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie 
95.03-04. 

Cod S.H. 
9503.30 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.1. şi 2.15.2. 

9503.41   
9503.49   
9503.60   
9503.90   
9504.40   

 

Capitolul 96:              Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.13.                     Brichete (cu catalizator) 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97:               Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.11. 

 
DIVERSE OBIECTE INTERZISE 

 
Obiecte care, datorita formei lor, se pot confunda cu bani, monezi şi bilete de banca daneze 
sau străine, timbre sau alte amprente de francare naţionala sau străina. 
Mărci sau timbre similare cu cele utilizate de autoritatea vamală ca timbre pentru taxarea vamală 
pentru ţigări etc, matriţe utilizate pentru fabricarea/reproducerea timbrelor şi a mărcilor (importul 
exclusiv este rezervat Autorităţii Vamale). 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1. Animale şi produse din regnul animal 
 
2.1.1 Albine - ca regula generala, importul albinelor vii este interzis. În anumite cazuri, 

Administraţia Veterinara şi Alimentara din Danemarca poate autoriza importul 
reginelor de albine şi albinelor ce o însoţesc. 

2.1.2 Paraziţi şi distrugători de insecte dăunătoare - paraziţii şi distrugătorii de insecte 
dăunătoare, destinate acţiunilor de distrugere, pot fi schimbaţi numai întrer instituţiile 
oficial recunoscute. 

2.1.3 Carne şi păsări  - importul produselor din carne nu este permis daca provine din 
anumite ţări, şi va fi supus unui control veterinar. Coletele-cadou a căror conţinut nu 
depăşeşte 1 kg. sunt în mod normal admise pentru persoane fizice, cu condiţia ca 
acestea să fie destinate utilizării proprii. Produsele non-perisabile sunt admise, 
indiferent de ţara de origine. 

2.1.4 Preparatele din peşte, din crustacee, din moluşte, sau alte nevertebrate acvatice - 
importul acestor produse nu este autorizat pentru anumite ţări şi va fi supus controlului 
veterinar. 

2.1.5 Produse lactate, oua, miere naturala - importul produselor lactate şi a tuturor 
tipurilor de oua (cu sau fara coaja) este autorizat pentru anumite ţări şi va fi supus 
controlului veterinar. Importul de miere naturala, indiferent de ţara de origine, este 
admis. 

2.1.6 Sperma de taur - importul spermei de taur este admis pe baza unei licenţe de import 
eliberată de Administraţia Veterinara şi Alimentare daneze. 

2.1.7 Făină de peşte şi alte produse pe baza de peşte, utilizate ca furaje sau fertilizat - 
importul următoarelor produse este interzis: făină de peşte, faină de hering alte produse 
pe baza de peşte utilizate ca furaj sau fertilizat, inclusiv pestele uscat şi toate produsele 
compuse în proporţie de 100% sau în parte din peşte (excepţie fac uleiurile de peşte), 
crustaceele, scoicile, echinodermele uscate, măcinate sau nu şi toate produsele compuse 
în totalitate sau în parte din acestea. Administraţia Veterinara şi Alimentara daneza 
poate totuşi să autorizeze importul produselor de mai sus, în anumite condiţii. 

2.1.8 Alimente preparate pentru animale - aceste produse pot face obiectul unei inspecţii 
veterinare. 

2.1.9 Piei brute - importul pieilor brute inclusiv al celor sărate sau uscate nu este autorizat 
decât pe baza unei licenţe de import asigurata de Administraţia Veterinara şi 
Alimentara daneza. 

2.1.10 Grăsimi şi uleiuri (animale sau vegetale) - inspecţia veterinara şi un certificat de 
origine pot fi necesare la importul grăsimilor animale şi vegetale. 

2.1.11 Produse din specii încadrate prin Convenţia de la Washington pentru Comerţul 
Internaţional în  specii de fauna şi flora sălbatice pe cale de dispariţie(CITES) - 
importul este admis numai pe baza prezentării unei autorizaţii din partea Agenţiei 
Naţionale a Pădurilor şi Naturii. 

 
2.2 Vegetale şi produse vegetale 

 
2.2.1 Plante, părţi de plante, bulbi de flori şi tuberculi - importul plantelor, al părţilor de 

plante, bulbilor de flori şi tuberculilor face obiectul unei inspecţii asupra terenului pe 
care acestea sunt cultivate şi după prezentarea unui certificat fitosanitar. 
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2.2.2 Cartofi - importul cartofilor nu este autorizat decât după prezentarea unei licenţe de 

import emisa de Autoritatea de Gestiune a Plantelor din Danemarca, pentru fiecare 
import efectuat. 

2.2.3 Fructe - pentru fructele proaspete se solicita un certificat fitosanitar; exemple: 
portocale şi lămâi pitic ce nu provin din ţările Uniunii Europene, mere, afine, struguri, 
merişoare, răchitele, coacăze negre, coacăze roşii, agrişe, mango, guave, pere, gutui, 
fructe de gherghin, fructe cu sâmburi originare din ţări non-europene. 

2.2.4 Mate - mate este admis la import cu rezerva unui certificat de conformitate cu normele 
sanitare stabilite de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca. 

2.2.5 Plante industriale sau medicinale - importul plantelor şi a părţilor de plante (seminţe 
şi fructe) pentru fabricarea parfumurilor, produselor farmaceutice, insecticidelor, 
fungicidelor sau echivalentelor acestora nu este autorizat decât după prezentarea unui 
certificat de conformitate cu normele sanitare emis de Agenţia Naţionala a 
Consumatorilor din Danemarca. În anumite cazuri inspecţia plantelor este necesară. 

2.2.6 Lemn şi produse în lemn - pentru lemnul şi articole din lemn de conifere, castan, 
originare din ţări ce nu aparţin Uniunii Europene, sau pentru anumite specii din ţări 
non-europene (stejar, arţar din America de Nord, plopul din America) se solicita un 
certificat fitosanitar. Informaţii detaliate privind condiţiile de import se pot obţine din 
partea Autorităţii de Administrare a Plantelor din Danemarca . 

2.2.7 Cacao şi preparate din cacao - pentru cacao şi preparatele din cacao ambalate în 
pachete cu o greutate mai mare de 2 kg. inspecţia veterinara este necesară. 

2.2.8 Paste alimentare umplute cu carne, cuşcuş, biscuiţi, prăjituri uscate,prăjituri în 
forma de fagure(gaufre) pâine - inspecţia veterinara, pentru anumite produse, poate fi 
solicitata. 

2.2.9 Suc de struguri - poate fi solicitat la import un certificat de origine. 
2.2.10 Preparate alimentare diverse - pot fi solicitate inspecţia veterinara sau un certificat de 

origine pentru supe, bulion, concentratele de proteine melasa şi sirop. 
2.2.11 Produse din specii încadrate prin Convenţia de la Washington pentru Comerţul 

Internaţional în specii de fauna şi flora sălbatice pe cale de dispariţie(CITES) - 
importul este acceptat numai pe baza prezentării unei autorizaţii emisa de Agenţia 
Naţionala a Pădurii şi Naturii, sau pentru plantele vii, numai pe baza unei autorizaţii 
emise de Autoritatea de Administrare a Plantelor din Danemarca. 

 
2.3 Produse antiparazitare pentru agricultura - importul acestui tip de produse necesita 

o autorizaţie emisa de Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului Înconjurător din 
Danemarca. 

 
2.4 Băuturi alcoolice 

 
2.4.1 Băuturi spirtoase, vin şi alte băuturi alcoolice - numai societăţile comerciale ce au 

obţinut acordul Autorităţii Vamale pot importa alcool şi vin. Totuşi acestea pot fi 
importate în cantităţi mici pentru persoane fizice, fara o autorizaţie speciala. Importul 
acestora prin trimiterile poştei de scrisori nu este autorizat decât în cazul în care acestea 
poarta eticheta CN22. 

 
2.5 Tutun 
2.5.1 Ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări de foi, tutun - importul ţigărilor, hârtiei pentru ţigări, 

ţigărilor de foi, a tutunului prin trimiterile poştei de scrisori nu este autorizat decât în 
cazul în care acestea poarta eticheta CN22. 

 
2.6 Produse minerale 
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2.6.1 Pământ, spuma de mare - este obligatorie o inspecţie a locului de origine a 

pământului şi a spumei de mare 
2.6.2 Turba - se poate solicita o inspecţie a locului de producere a turbei. 

 
2.7 Stupefiante 
2.7.1 Stupefiante şi substanţe psihotrope - importul de narcotice şi substanţe psihotrope nu 

este  autorizat  decât  pe  baza  prezentării  unei  licenţe  de  import  emisa  de  Agenţia 
Naţionala de Medicamente (pentru opium, morfina, cocaina şi alte narcotice supuse 
controlului internaţional, amfetamine, dextro-amfetamine, mescalina, methamfetamina, 
metyl-phenidade, phenimetralin şi produsele ce conţin aceste substanţe). 

 
2.8 Produse farmaceutice 
2.8.1 Glande şi alte organe cu scopuri organo-terapeutice - poate fi solicitata inspecţia 

veterinara. 
2.8.2 Medicamente şi alte produse utilizate în terapia medicala - importul 

medicamentelor şi a altor produse utilizate în terapia medicala, cu scop comercial este 
condiţionat de obţinerea unei autorizaţii emise de Agenţia daneza de medicamente şi 
acordat firmei importatoare. Este  interzis importul medicamentelor pentru uz personal 
în trimiteri poştale originale din ţări non-europene, cu excepţia cazurilor când se obţine 
o derogare speciala acordata de Agenţia de Medicamente Daneza. 

 
2.9 Produse chimice - înainte de importul produselor şi substanţelor chimice trebuie 

consultata legislaţia în vigoare a Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului din 
Danemarca. 

2.9.1 Clorura de amoniu - la importul clorurii de amoniu poate fi solicitat un document de 
eliberat de Agenţia Naţionala pentru Comerţ şi Industrie din Danemarca. 

2.9.2 Îngrăşământ mineral şi chimic - poate fi solicitata inspecţia fitosanitara. 
2.9.3 Coloranţi organici, sintetici, agenţi de albire fluorescenţi - la importul produselor 

sus menţionate poate fi solicitat un document de control eliberat de Agenţia Naţionala 
pentru Comerţ şi Industrie din Danemarca. 

2.9.4 Vopsele - pentru importul vopselelor este necesar un certificat de securitate privind 
produsul emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca. 

2.9.5 Plastilina - pentru importul plastilinei este necesar un certificat de securitate emis de 
Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca 

2.9.6 Cazeina, albumina, gelatina, peptona - la importul acestui tip de produse este 
necesară inspecţia veterinara. 

2.9.7 Revelatoare şi fixatoare - pentru importul produselor sus menţionate este necesară o 
licenţă de import emisa de Ministerul Justiţiei. 

2.9.8 Articole ce conţin BPC/TPC/substanţe substituente sunt interzise la import. În 
categoria BPC intra biphenyle policlore şi preparatele care conţin BPC intr-un 
procentaj mai mare de 0.005%. În categoria TPC intra terphenyle policlore şi 
preparatele care conţin TPC intr-o cantitate mai mare de 0.005%. Substanţele 
substituente sunt: monometil-tetraclorodiphenilmetan, monometidicloro-diphenilmetan 
şi monoetilenabromdiphenilmetan BPC/TPC şi substituenţii acestora sunt admişi la 
import numai în scopuri ştiinţifice şi de cercetare, pentru instituţiile autorizate. Pentru 
informaţii suplimentare  este necesară  contactarea Agenţiei Naţionale de Protecţia 
Mediului(ANPM). 

2.9.9 Cadmiu - importul produselor  ce conţin cadmiu  este interzis. Produsele ce conţin 
cadmiu sunt produse ce conţin pigmenţi de colorare sau de stabilizare cu cadmiu în 
cantitate ce nu trebuie să depăşească 75 mg/l. Interdicţia nu se refera  la  anumite 
produse ce pot fi importate cu condiţia ca Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului să 
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fie informata înainte. Pentru mai multe detalii este necesară contactarea ANPM din 
Danemarca. 

 
2.10 Textile 
2.10.1 Materiale textile şi articole din aceste materiale - importul hainelor produse în 

anumite ţări poate fi supus prezentării unei licenţe de import emisa de Agenţia pentru 
Dezvoltarea Comerţului şi Industriei din Danemarca. 

 
2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 
2.11.1 Cărţi pentru copii, cărţi de colorat şi decalcuri - importul obiectelor de acest tip 

necesita prezentarea unui certificat de securitate a produsului emis de Agenţia 
Naţionala a Consumatorilor din Danemarca. 

 
2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre şi metale preţioase, lucrări din acestea, 

bijuterii fantezie. 
2.12.1 Bijuterii, platina, aur şi argint - importul bijuteriilor şi obiectelor din platina, aur sau 

argint prin intermediul trimiterilor poştei de scrisori sau cu valoare declarata nu este 
autorizat decât daca acestea sunt însotite de eticheta CN22. 

 
2.13 Metale comune 
2.13.1 Lucrări din fontă, fier sau oţel - pentru importul fierului, fontei şi lucrărilor din 

acestea în cantităţi mari este necesară licenţa de import sau un document de control 
emis de Agenţia pentru Dezvoltarea Comerţului şi Industriei din Danemarca. 

2.13.2 Galiu, indiu şi taliu - importul metalelor indicate mai sus şi a obiectelor ce conţin 
aceste metale necesita prezentarea unei licenţe de import emisa de Consiliul Naţional 
de Sănătate. 

 
2.14 Material de transport 
2.14.1 Biciclete - la importul pieselor de bicicleta poate fi cerut un certificat de securitate a 

produsului emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca şi un document 
de control emis de Agenţia pentru Dezvoltarea Comerţului şi Industriei. 

2.14.2 Bărci gonflabile cu o greutate ce nu depăşeşte 20 kg. - poate fi cerut un certificat de 
securitate a produsului emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca. 

 
2.15 Jocuri şi jucării 
2.15.1 Jocuri, jucării, articole pentru divertisment sau sport, cutii muzicale - pentru 

importul obiectelor de acest tip este necesară prezentarea unui certificat de securitate a 
produsului emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca şi a unei licenţe 
de import sau a unui document de control emis de Agenţia pentru Comerţ şi Industrie. 

2.15.2 Substanţe chimice în jucării - este interzis importul jucăriilor ce conţin substanţe 
chimice şi care sunt destinate copiilor pentru vârste întrer 0-3 ani. Cantitatea limita 
pentru substanţe  chimice  este  de  0,005%/greutate  per  jucărie. Pentru  mai  multe 
informaţii se recomanda contactarea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului din 
Danemarca. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Danemarca este membra a Uniunii Europene (UE). Mărfurile care provin din celelalte state membre ale 
UE sunt scutite de taxe vamale şi de TVA. În acelaşi timp, pentru băuturi alcoolice şi ţigări se percep 
accize. 

 
3.1 Întocmirea de declaraţii vamale - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din ţările membre 

ale Uniunii Europene 
- pentru trimiterile de corespondenta care conţin mărfuri a căror valoare nu depăşeşte 300 

DST, se va completa o eticheta vamală “Douane” - CN22, care se va lipi pe faţa trimiterii. 
- daca valoarea conţinutului trimiterii, indicata de expeditor, depăşeşte suma de 300 DST, 

expeditorul va completa o declaraţie vamală CN23. În acest caz, se aplica numai partea 
superioara a etichetei CN22. Coletele vor fi însotite întotdeauna de o declaraţie vamală 
CN23. 

 
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare referitoare la drepturi, taxe şi 
masuri de control atât la import cat şi la export. 
Declaraţia vamală trebuie să conţină următoarele informaţii: 

- numele şi adresele expeditorului/destinatarului 
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
- menţionarea mărfurilor şi indexul de cod după sistemul armonizat 
- greutatea bruta şi greutatea neta 
- valoarea trimiterii, precizând unitatea monetara. 

În afara de aceasta, declaraţia vamală trebuie să conţină anumite informaţii complementare 
privind situaţia mărfurilor în raport cu reglementările vamale (cadouri, eşantioane, documente 
fara valoare comerciala). Declaraţiile vamale constituie din punct de vedere al reglementarilor 
daneze declaraţii ce angajează responsabilitatea expeditorilor, şi trebuie să aibă semnătura 
acestora . 

 
3.2 Necesitatea de ataşare a facturilor - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din 

ţările membre ale Uniunii Europene. 
- trimiterile care conţin mărfuri non-comerciale (ex: eşantioane) trebuie să fie însotite de o 

factura pro-forma. Aceasta indica faptul ca trimiterea conţine mărfuri fara valoare 
comerciala. Valoarea mărfurilor se stabileşte pe baza unei estimări aproximative. 

- toate mărfurile comerciale trebuie să fie însotite de o factura originala sau de o copie 
legalizata 
a acestei facturi. 

- facturile trebuie să fie ataşate pe exteriorul trimiterii, de preferinţă să fie introduse intr-o 
anvelopa transparenta adeziva. 

 
3.3 Necesitatea justificării originii mărfurilor - nu priveşte mărfurile care provin din ţările 

membre ale Uniunii Europene. 
- Uniunea Europeana a încheiat acorduri cu unele ţări în ceea ce priveşte tarifele 

preferenţiale, potrivit cărora în anumite condiţii, mărfurile pot fi importate la o taxa vamală 
mai mica decât cea obişnuita. 

- conform acestor acorduri, una dintre condiţiile prelucrării vamale preferenţiale este 
prezentarea unei dovezi de origine a mărfurilor către autoritatea vamală. Pentru mai multe 
informaţii privind tipul dovezii de origine necesare şi alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite, 
se vor contacta autorităţile vamale locale. Dovada de origine poate fi furnizata atât de către 
expeditor cat şi de către destinatar. 
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Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este necesar: 
- pentru mărfurile schimbate întrer ţările membre ale UE şi EEE (Islanda, Norvegia, Elvetia 

şi Liechtenstein) 
- în cadrul prelucrării vamale preferenţiale cu: 

- Principatul Andorre, insulele Feroe, teritoriile spaniole Ceuta şi Melilla, anumite 
ţări mediteraneene (Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Siria) teritoriile 
ocupate din vestul Iordaniei şi Fasia Gaza 
- Algeria, Maroc, Tunisia 
- Albania,  Bosnia-Herzegovina,  Croatia,  Slovenia  (numai  pentru  vinuri)  şi 

Macedonia 
- Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia şi Slovenia 
- Estonia, Letonia şi Lituania 
- Africa de Sud şi Mexic 
- Ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ţări ACP) 
- Teritoriile de peste mari (PTOM) aparţinând UE 

 
Cu titlu excepţional formularul EUR 1 poate fi înlocuit cu: 
- fie formularul EUR 2 întocmit chiar de către importator pentru mărfurile a căror valoare nu 

depăşeşte: 22500 DKK, pentru schimburile cu Cipru şi Malta; 20450 DKK pentru 
schimburile cu Liban, Egipt, Iordania şi cu ţările şi teritoriile de peste mari aparţinând UE 
(PTOM); 16500 DKK pentru schimburile cu Algeria şi Siria. 

- fie pentru schimburile cu ţările şi teritoriile sus-mentionate, cu o declaraţie privind factura 
eliberată de importator atunci când valoarea obiectelor nu depăşeşte 45600 DKK (40200 
DKK pentru cele care provin din teritoriile spaniole Ceuta şi Melilla, 37300 DKK pentru 
cele din Maroc şi Tunisia) 

- fie, pentru schimburile cu Turcia, un certificat A.TR sau EUR 1. 
 
Certificatul  de  circulaţie  a  mărfurilor  A  este  necesar  pentru  aplicarea  prelucrării  vamale 
preferenţiale pentru mărfurile care provin din ţările în dezvoltare. 

 
3.4 Prevederi vamale diverse - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din ţările 

membre ale Uniunii Europene 
- vămuirea trimiterilor poştei de scrisori şi coletelor destinate localităţilor ce nu au oficii 

poştale cu asistenta vamală, este efectuata de către Administraţia poştală din Danemarca 
prin oficiile de vama regionale. 

 
 
 

3.4.1 Trimiteri adresate persoanelor fizice - nu privesc mărfurile comunitare care provin 
din ţările membre ale Uniunii Europene 

a) Tarif de baza 
Autoritatea vamală are dreptul de a percepe taxe pentru trimiterile adresate persoanelor 
fizice conform tarifului de baza daca aceste trimiteri: 
- conţin mărfuri tip import non-comerciale 
- au o valoare impozabila ce nu depăşeşte 2600 DKK 
b) Scutiri vamale şi fiscale 
Mărfurile expediate de o persoana fizica unei alte persoane fizice dintr-o ţara non- 

membra UE intr-o ţara UE nu sunt pasibile de taxe vamale, cu condiţia ca importul lor să aibă 
scop non-comercial. 
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Se considera ca depeşele sunt importate cu scopuri non-comerciale daca: 

- importurile sunt realizate numai ocazional 
- depeşele nu conţin decât mărfuri de uz personal şi familial al destinatarului şi nu au, prin 

natura sau cantitatea lor nici un caracter comercial 
- sunt expediate fara să fie percepute taxe de la destinatar. 

 
Pentru a beneficia de scutire vamală, bunurile expediate intr-o trimitere nu trebuie să 
depăşească valoarea totala de 45 EUR (aproximativ 340 DKK). Daca valoarea totala a 
bunurilor dintr-o trimitere depăşeşte 45 EUR, scutirea vamală de 45 EUR va fi acordata pentru 
mărfurile care, daca ar fi fost importate separat ar fi beneficiat de scutire de taxe vamale, cu 
menţiunea ca este interzisa divizarea valorii unui produs. Exemplu: daca intr-o trimitere sunt 
incluse doua bunuri cu valoare de 30 EUR şi 25 EUR numai unul din cele doua articole poate 
fi importat fara plata taxelor vamale. 

 
Scutirea vamală se aplica, de asemenea, pentru tutun, băuturi alcoolice, liquer, vin de masa, 
parfum şi apa de toaleta. Totodată, scutirea se acorda sub rezerva respectării următoarelor 
cantităţi maxime (pe trimitere): 
- lichid cu conţinut de alcool mai mare de  22% sau vin de masa cu conţinut de alcool  mai 

mic sau egal cu 22% - 1 litru 
- o combinare a articolelor de mai sus 
- vin de masa – 2 litri 
- ţigări 50 buc. 

sau 
- ţigări de foi 25 buc. 

sau 
- trabuc: 10 buc. 

sau 
- tutun – 50 g. 

sau o combinaţie din aceste articole 
- parfum 50g sau apa de toaleta ¼ l 

 
Depeşele pot beneficia de o scutire vamală fara a fi necesară vămuirea daca valoarea lor, 
indicata pe eticheta verde CN22 sau declaraţia vamală CN23, este considerata reala şi nu 
depăşeşte 45 EUR. 

 
- scutirea de TVA este acordata în aceeaşi măsura şi condiţii cu cele care se aplica pentru 

scutirea vamală. Totodată, valoarea totala a unei trimiteri nu trebuie să depăşească 360 
DKK. Depeşele care conţin mărfuri cu o valoare ce depăşeşte aceasta suma nu pot fi scutite 
de TVA. 

- băuturile alcoolice, tutunul, parfumul şi apa de toaleta nu sunt scutite de TVA şi nici de 
accize. 

 
3.4.2 Trimiteri de valoare mica - nu privesc mărfurile comunitare care provin din ţările 

membre ale Uniunii Europene 
- mărfurile expediate direct dintr-o ţara non-membra a UE către un destinatar dintr-o ţara a 

UE sunt scutite de taxe vamale cu condiţia ca valoarea lor totala intrinseca să nu 
depăşească 22 EUR (aprox. 165 DKK). 

- TVA-ul şi accizele nu se aplica pentru trimiterile a căror valoare nu depăşeşte 80 DKK. 
- excepţiile nu se refera la băuturile alcoolice, tutun, parfum şi apa de toaleta. 

 
3.4.3 Formalităţi de control ale comerţului exterior 
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- pentru anumite mărfuri de import poate fi necesară prezentarea unui document de control 

al comerţului exterior, cum ar fi licenţa de import sau certificatul de import. Licenţa de 
import poate fi furnizata atât de către expeditor cat şi de către destinatar. 

 
3.4.4 Formalităţi vamale pentru bunurile vândute prin corespondenta - nu se aplica 

formalităţi particulare de vămuire / excepţii de la TVA pentru mărfurile vândute prin 
corespondenta şi importate din ţările ne-membre ale Uniunii Europene 

- pentru mărfurile comandate prin corespondenta şi schimbate întrer ţări membre ale Uniunii 
Europene, firma vânzătoare trebuie să fie folosească serviciile unui agent înregistrat în ţara 
de destinaţie şi să plătească taxele în aceasta ţara în cazul în care valoarea mărfurilor 
importate depăşeşte un prag minimal (pentru bunuri importate în valoare anuala de 
280000DKK). 

 
3.5 Dispoziţii legale 
- eliberarea vamală a trimiterilor se efectuează în conformitate cu legea vamală, codul vamal 

al Uniunii Europene şi a ordinelor executive vamale. Intenţiile sau tentativele de 
Nerespectarea a acestor dispoziţii sunt pedepsite. 

 
 

Produse interzise 
 
- materiale pentru producerea muniţiilor 
- almanahuri străine care nu conţin timbrul Universitarii din Copenhaga.  Almanahurile 

trimise individual pot fi acceptate şi fara să poarte timbrul menţionat mai sus. În vederea 
plătirii timbrului, expeditorilor de almanahuri şi calendare către Danemarca li se 
recomanda să adreseze acest gen de trimiteri la o singura adresa. (Almanahurile sunt 
admise numai prin colet poştal). 

- chibrituri conţinând fosfor galben; 
- chibrituri de orice tip care nu trebuie frecate pe o banda speciala de frecare 
- cartuşe pentru arme portabile şi părţile care nu explodează ale fitilelor folosite în artilerie. 

La importul acestora trebuie să se prezinte o licenţa de import de la Ministerul Justiţiei; 
armele sportive, al căror calibru nu depăşeşte 0,22 inci, arme şi dispozitive de sacrificat 
animale precum şi muniţiile folosite în utilizarea acestora pot fi importate fara o aprobare 
speciala. 

- chibrituri cu fosforul pe cutie 
- articole care din motivul formei lor, etc, se aseamănă cu monezile sau bancnotele daneze 

sau ale altor ţări, cu timbre/alte mărci de francare daneze sau ale altor ţări, cu hârtii de 
valoare emise de stat, titluri de valoare la purtător, acţiuni, sau cupoane referitoare la 
acestea 

- mărci sau ştampile similare cu cele utilizate de administraţia vamală pentru taxarea ţigărilor 
etc, sau care se aseamănă cu acestea precum şi matriţele, plăcile şi dispozitivele pentru 
fabricarea acestor mărci (importul este rezervat exclusiv Administraţiei Vamale); 

- tichet şi programe străine de loterie precum şi invitaţii cu privire la cumpărarea tichetelor 
de acest fel; centralizator de tichet pentru evenimentele sportive organizate în străinătate; 
oferte pentru vânzarea loteriei, prime sau obligaţiuni de acest fel sau certificate care da 
dreptul de a obţine asemenea obligaţiuni; 

 
Pentru importul materiilor şi materialelor contagioase periculoase pentru sănătatea oamenilor 
este necesară o aprobare emisă numai de Institutul de patologie animală al Universitarii, de 
Institutul de Sănătate Universitar, de secţia bacteriologica şi de Laboratorul de cercetare al 
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Academiei Regale Veterinare şi Agricole precum şi Institutul de seruri al Statului. Se cere o 
aprobare de la serviciul de sănătate în cazul altor instituţii şi persoane. 

 
Alte produse admise condiţionat 
- hârtiile de valoare (acţiuni, obligaţiuni, cupoane), daneze sau străine, pot fi importate în 

Danemarca numai daca destinatarul are acceptul Băncii Naţionale Daneze; 
- destinatarii trimiterilor simple sau cu valoare declarata care conţin băuturi alcoolice, vin, 

ţigări, hârtie de ţigarete, trabucuri, cărţi de joc, bijuterii, articole din platina, aur, argint, 
trimise din străinătate sau dintr-o zona libera (port) sunt rugaţi să declare aceste produse la 
vama, daca nu există nici un document care să ateste ca aceste produse au fost supuse 
vămuirii. Încălcarea sau tentativa de încălcare a acestei prevederi este pedepsita conform 
legilor vamale. 

- plantele arborescente şi alte plante care provin din pepiniere, trebuie să fie examinate de 
Corpul de control al Sănatatii plantelor în ţara de origine şi trebuie să fie lipsite de boli şi 
insecte parazite. Rădăcinile plantelor trebuie să provină din soluri sănătoase, lipsite de 
paraziţi; analiza solului trebuie să arate ca nu există paraziţi; 

- plantele nu sunt admise la import în perioada 1 aprilie - 30 septembrie şi trebuie să fie 
însotite de un certificat care să ateste ca plantele îndeplinesc condiţiile sus-mentionate. 

- crizantemele nu trebuie să fie contaminate de boala provocata de ciuperca Ascochyta 
chrysanthemi. 

- ceapa, salata, conopida nu sunt acceptate la import în perioada 1 noiembrie –1 aprilie; 
transportul trebuie examinat înainte de export şi certificat care nu prezintă boli şi 
dăunători; 

- alune  braziliene  pot  fi  importate  cu  permisiunea  Direcţiei  Controlului  Produselor 
Alimentare Daneze. 

 
Alte produse interzise la import sau admise condiţionat în coletele poştale 
- PCB - policlorinat bifenil şi produse care conţin mai mult de 0,1% policlorinat bifenil pe 

greutate. Acesta poate fi folosit pentru: 
- aparate electrice cu sistem închis conţinând transformatori, rezistente şi echipament 

reactant; condensatori de 1kg sau peste (greutate totala); 
- condensatori mai mici de 1kg (greutate totala), conţinând PBC cu mai mult de patru 

atomi de clor care nu depăşesc 3,5% din greutate şi totalul clorului conţinut să nu 
depăşească 43%; 

- lichide schimbătoare de căldura în instalaţii de încălzire cu circuit închis 
- lichide hidraulice pentru echipament minier subteran; 
- materii prime şi produse intermediare care nu conţin PCB şi PCT şi care trebuie 

transformate în produse care să conţină aceste elemente. 
- PCT - trifenilpoliclorinat şi produse care conţin mai mult de 0,1% trifenilpoliclorinat pe 

greutate 
Cu toate restricţiile menţionate mai sus, PCB şi PCT pot fi folosite pentru cercetare şi analiza. 
În cazul importului de PCB şi PCT pachetele trebuie să fie marcate foarte clar “PCB” sau 
“PCT”. Importurile de PCB sau PCT şi al produselor care au fost menţionate la punctele de 
mai sus trebuie raportate în scris la cea mai apropiata autoritate de control în materie. 
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Lista adreselor autorităţilor daneze competente 
 

Denumire autoritate 
Administraţia daneza Veterinara şi 

Adresa 
Fødevaredirektoratet 

Nr. tel/fax/e-mail 
Tel. : (+45)33 95 60 00 

Alimentara (The Veterinary and Food Morkhøj Bygade 19 Fax: (+45)33 95 60 01 
Administration) 2860 Søborg E-mail: fdir@fdir.dk 

 Denmark www.foedevaredirektoratet.dk 
Autoritatea de Gestiune a Plantelor din Plantedirecktoratet Tel. : (+45)45 26 36 00 
Danemarca (The Plant Directorate) Skovbrynet 20 Fax: (+45)45 26 36 10 

 2800 Kongens Lyngby e-mail: pdir@pdir.dk 
 Denmark www.pdir.dk 
Agenţia Naţionala a Pădurilor şi Naturii 
(The Naţional Forest and Nature Agency) 

Skov-og Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 

Tel. : (+45)39 47 20 00 
Fax: (+45)39 27 98 99 

 2100 Copenhagen Ǿ e-mail: sns@sns.dk 
 Denmark www.skovognaturstyrelsen.dk 

 

Agenţia daneza de Protecţie a Mediului 
Înconjurător (The Naţional Agency of 

Miljøstyrelsen 
Standgade 29 

Tel. : (+45)32 66 01 00 
Fax: (+45)32 66 04 79 

Enviromental Protection) 1401 Copenhagen K E-mail: mst@mst.dk 
 Denmark www.mst.dk 
Consiliul Naţional de Sănătate (The Sundhedsstyrelsen Tel. : (+45)72 22 74 00 
Naţional Board of Health) Islands Brygge 67 Fax: (+45)72 22 74 11 

 Postboks 1881 e-mail: sst@sst.dk 
 2300 Copenhagen S www.sundhedsstyrelsen.dk 
 Denmark  
Agenţia daneza pentru medicamente Laegemiddelstyrelsen Tel. : (+45)44 88 95 95 
(The Danish Medicines Agency) Axel Heides Gade 1 Fax: (+45)44 88 95 99 

 2300 Copenhagen S e-mail: dkma@dkma.dk 
 Denmark www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Agenţia Naţionala a Consumatorilor din 
Danemarca (The Naţional Consumer 

Forbrugerstyrelsen 
Amagerfaelledvej 56 

Tel. : (+45)32 66 90 00 
Fax: (+45)32 66 91 00 

Agency of Denmark) 2300 Copenhagen S e-mail: fs @ebst.dk 
 Denmark www.fs.dk 
Agenţia daneza pentru dezvoltarea 
comerţului şi industriei (The Danish 

Erhvers- og 
Boligstyrelsen 

Tel. : (+45) 35 46 60 00 
Fax: (+45) 35 46 60 01 

Agency for Enterprise and Housing Dahlerups Pakhus e-mail: ebst @ebst.dk 
(Trade and Industry)) Langelinie Alle 17 www.ebst.dk 

 2100 Copenhagen Ǿ  
 Denmark  
Ministerul Justiţiei (The Ministry of Justitsministeriet Tel. : (+45)33 92 33 40 
Justice) Slotsholmsgade 10 Fax: (+45)33 93 35 10 

 1216 Copenhagen K e-mail: jm@jm.dk 
 Denmark www.justitsministeriet.dk 
Administraţia centrala a vămilor şi a Told - og Tel: (+45) 35 29 73 00 
taxelor (The Central Customs and Tax Skattestyrelsen Fax: (+45) 35 43 47 20 
Administration) Ǿstbanegade 123 e-mail:toldskat@toldskat.dk 

 2100 Copenhagen Ǿ www.toldskat.dk 
 Denmark  
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DJIBOUTI 
 
 
 

Administratia Postala din Djibouti nu accepta trimiteri postale simple ce contin  articole 
pasibile de taxe vamale. 

 
Totodata, administratia nu este obligata sa respecte indicatiile art. RE 501.4 (indicate mai jos) 
in conformitate cu care trebuie sa indice clar interdiciile aplicate trimiterilor retinute. 
Administratia postala isi rezerva dreptul de a nu oferi informatii legate de motivele retinerii 
unor trimiteri postale decat in limitele oferite de autoritatea vamala si conform legislatiei 
interne. 

 
(RE 501.4, Beijing 1999 : În cazul în care o trimitere admisă din greşeală la expediere nu este 
nici returată la origine nici predată către destinatar, administraţia de origine trebuie să fie 
informată imediat despre tratamentul aplicat trimiterii. Aceasta informaţie trebuie să indice 
într-o manieră precisă interdicţia sub incidenţa căreia se află trimiterea precum şi obiectele 
care au ocazionat reţinerea. O trimitere admisă din greşeală şi înapoiată la origine trebuie să 
fie însoţită de o informaţie analogă.) 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Importul de carne şi măruntaie este interzis 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Importul produselor care pot fi incluse la aceasta categorie, indiferent de 
03.01-07 natura şi origine, este interzis. 

 
 
 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări, miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-10 Importul de lapte, produse lactate şi oua de pasări este interzis. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Arbuşti şi alte plante verzi; bulbi, rădăcini şi alte articole similare; flori tăiate 

şi frunziş ornamental 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Plante, fructe  şi  seminţe  contaminate  cu paraziţi  sau  paraziţi 

consideraţi dăunători conform deciziilor autorităţilor agricole 
 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Seminţe de vegetale comestibile, plante, rădăcini şi tuberculi 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 

EPdoizţiieţi:e20C07od S.H. * Obiecte admise condiţionat 1 



08.01-14 Fructe conservate şi fructe uscate 
Ecuador 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Seminţe de cereale însotite de certificat fitosanitar 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 

industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Paie,  tutun,  seminţe  de  palmier  African  şi  seminţe  considerate  a  fi 

contaminate. 
 

Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.02 1302.11   Opium,  admis  pe  baza  unei  autorizaţii  emisă  de  Ministerul  Public  al 

Sănatatii 
 

Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE  ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ;   PRODUSE   ALE DISOCIERII   LOR;   GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Frunze de tutun, deşeuri de tutun şi extracte din tutun 

 
 

SECTIUNEA V:  PRODUSE MINERALE 
 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi piatra; ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16 Kerosen, benzina, petrol neprelucrat, motorina şi produse combustibile 



SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ale metalelor 

preţioase şi metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44-45 Materiale radioactive 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Produse fitosanitare pentru agricultura şi produse similare 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10- 

2939.90 
Morfina, cocaina şi alte narcotice expediate pentru uz medical şi ştiinţific, 
pe baza unei autorizaţii emisă de Ministerul Public de Sănătate 

 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Toate articolele incluse la acest capitol sunt admise pe baza unei autorizaţii 

emisă de Ministerul Public de Sănătate 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie, cosmetice sau de toaleta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; amidon modificat; clei; enzime 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 36: Explozivi, produse pirotehnice; chibrituri, aliaje piroforice; anumite preparate 
combustibile 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA ACESTORA 

 
Capitolul 39: Plastic şi articole din plastic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; articole din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; articole prelucrate din acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN  LEMN;  PLUTA  ŞI 
OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE 
DIN FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11     Literatura pornografica şi broşuri sau lucrări cu caracter imoral. Material 

publicitar pentru bancnote şi valori oficiale, altele decât cataloagele 
numismatice sau filatelice. 
Este   interzis   în mod   expres introducerea în   trimiterile simple   şi 
recomandate a bancnotelor,  a  banilor  de  hârtie  sau  a  obligaţiunilor la 
purtător. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
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Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.05 Fire metalizate sau fire cu fir de aur 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE 
ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU   SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU   METALE   PRETIOASE   ŞI OBIECTE   DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.08-12 Este strict interzisa expedierea în trimiteri simple sau recomandate a aurului 

sau a platinei etc. 
71.18 Este  strict  interzisa  expedierea   de  monede  în   trimiteri  simple  sau 

înregistrate. 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
Ediţie: 2007 8 



Capitolul 73: Articole din fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat pentru utilizare ulterioara conform datelor din sistemul armonizat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte, instrumente, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metal; părţi ale acestora 
din metal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 
ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XVII: VEHICULE DIVERSE, MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE 

TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele pentru căile ferate sau similare, părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 88: Vehicule aeriene, spaţiale, părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Ambarcaţiuni diverse 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Toate tipurile de arme militare, accesorii şi muniţie pentru acestea, sunt 

condiţionate la import de obţinerea unei autorizaţii din partea Ministerului 
Apărării. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-06 Picturi, sculpturi, antichităţi, obiecte arheologice, ceramice şi opere de arta 

clasificate drept artefacte culturale. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale şi produse 

de origine animală 
 

 
 

2.1.1 Albine                        Importul de albine este autorizat în baza prezentării unui certificat emis 
de Ministerul Agriculturii şi Creşterii Animalelor. 

 
 

2.1.2 Lipitori                     Lipitorile trebuie ambalate corespunzător intr-un sac de pânză, în pământ 
sau muşchi de pământ, iar sacul respectiv trebuie amplasat intr-un alt 
recipient  (o  cutie  de  lemn  sau  un  cos)  căptuşit  cu  paie  sau  fan 

 
 

2.2 Plante şi produse 
vegetale 

Ca regula generala, importul legumelor şi vegetalelor este supus unei 
inspecţii fitosanitare. 

 
 
 
 
 

2.3 Produse anti- 
parazitare utilizate 
în agricultura 

Produsele din aceasta categorie nu pot fi importate decât în baza unei 
autorizaţii eliberată de Ministerul Agriculturii şi Creşterii Animalelor. 

 
 
 
 
 

2.7 Narcotice Importul de narcotice sau de preparate farmaceutice şi specialităţi este 
supus aprobării Ministerului Sănatatii Publice. 

 
 

2.9 Chibrituri chimice 
şi lemn pentru acestea 

Conform legislaţiei vamale, importul produselor incluse în aceasta 
categorie este supus monopolului urmare a masurilor de protejare a 
trimiterilor poştale şi a personalului care lucrează cu acestea. 

 

 
 
 
 

2.15  Material de 
război 

Importul de material de război, arme şi muniţii necesita prezentarea unei 
autorizaţii emisă de Ministerul Apărării. 

 
 
 
 
 

Altele  
− Este interzis importul de telefoane mobile 
− Este interzis importul de haine uzate – cu exceptia hainelor uzate declarate ca haine 

personalesi in conditiile in care expeditorul si destinatarul trimiterii postale sunt 
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aceiasi persoana. Trimiterile care nu respecta aceste conditii vor fi confiscate de 
catre Vama. 

− Importul de parfum sau crema poate fi admis in Ecuador in limita a 3 bucati de 
maxim 100 ml. fiecare. Trimiterile postale care contin mai mult de 3 bucati din 
articolele mentionate vor fi considerate ca avand scop comercial si trebuie sa fie 
insotite de licenta aferenta al carei cost este de peste 800 USD pentru fiecare astfel 
de trimitere. Taxele vamale vor fi incasate pentru toate trimiterile postale care 
contin mai mult de 3 bucati din acelasi produs, indiferent de valoarea sau greutatea 
acestora, intrucat vor fi considerate ca avand scop comercial. 
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Ecuador 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.4 Prevederi vamale diverse În conformitate cu prevederile Articolului 37 din 
Legislaţia Vamală, bunurile a  căror greutate nu depăşeşte 
5 kg. sunt scutite de taxele de import, o data pe an, cu 
condiţia ca valoarea lor FOB “free on board” să nu 
depăşească 100 USD. Pentru alte bunuri se aplica taxe 
conform reglementarilor. 

 
 

Începând cu August 2008, administraţia poştală  a 
Ecudorului a semnat un acord de  cooperare  cu 
Secretariatul Naţional de Emigranţi şi cu Administraţia 
Vămilor a Ecuadorului. Acest acord introduce măsuri în 
favoarea  emigranţilor   prin  extinderea  excepţiilor  de 
plată a taxelor vamale pentru trimiterile poştale 
internaţionale – în greutate de până la 
4 kilograme şi cu o valoare  maximă  de  400  USD  - 
care conţin îmbrăcăminte, încălţaminte şi sunt primite de 
administraţia poştală din Ecuador pentru predarea acestora 
pe teritoriul acesteia 



Egipt 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Porcine vii, pasări, pasări de curte vii şi comestibile, pui pentru înmulţire 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne, măruntaie şi grăsime de porc. Pasări şi pasări de curte tranşate, 

ficat de pasare. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Peşte din orice specie. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări, miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.07 0407.00   Cu excepţia următoarelor: brânza topita, brânza olandeza Schaider, miere 

naturala şi oua (fara oua pentru clocit) 
04.09 0409.00 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini şi alte articole similare; flori tăiate şi frunziş 

ornamental 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
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Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 
industriale sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Exceptând haşişul, narcoticele şi opiumul. 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 

 
Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 În   baza obţinerii unei aprobări din partea   autorităţilor agricole 

competente. 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ;   PRODUSE   ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE; CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01 1501.00   Exceptând grăsimea de porc. 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Exceptând carnea de porc şi pestele conservat din alte specii decât tonul. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.05 2005.70   Măsline. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Brânza topita ambalata cu o greutate mai mica de 500g. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Alcool, etilena. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.02 2402.10- 

2402.20 
Ţigarete şi trabucuri. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ale metalelor 
preţioase şi metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Benzina octanica 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie, cosmetice sau de 
toaleta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Săpun, săpun de toaleta sau săpun de ras. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 36: Explozivi, produse pirotehnice; chibrituri, aliaje piroforice; anumite 
preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.04 3604.10   Chibrituri bengaleze 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Benzina octanica 

 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA ACESTORA 
 

Capitolul 39: Plastic şi articole din acesta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din acesta 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Articole  din  piele  şi  blana  artificiala  sau  naturala,  cu  excepţia  celor 

utilizate pentru securitatea industriala. 
 

Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; articole din intestine de animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; articole prelucrate din acestea 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN LEMN; PLUTA ŞI 
OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE  ŞI OBIECTE IMPLETITE 
DIN FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.07 Mătase fina. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Lână, mătase fina şi pânză. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Covoare croşetate şi ţesute. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Materiale ţesute din mătase 

 
 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE DE SOARE,   BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Pantofi de orice tip 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE,   METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi hotel 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Ţevi şi tuburi confecţionate din fier sau oţel, cu excepţia celor oxidabile. 

 
Capitolul 73: Articole din fier şi hotel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Cabluri electrice şi sârme izolate. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Baterii de nichel, aparate care generează energie, calculatoare electronice. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Tuburi de spray din aluminiu 

 
Capitolul 77: Rezervat pentru utilizare ulterioara conform datelor din sistemul armonizat 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte, instrumente, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metal; părţi ale 

acestora din metal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Linguri, polonice, furculiţe şi cuţite. 



Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVII: VEHICULE,  A E R O N A V E ,  N A V E  S I  E CHIPAMENTE 

C O N E X E 
 

Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 
ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Vehicule aeriene, spaţiale, părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Ambarcaţiuni diverse 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diverse articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii. 



Egipt nu a publicat partea a II-a şi a III-a. 



EL SALVADOR 
 
 
 

Administratia Postala din El Salvador nu accepta trimiteri postale simple, recomandate si cu 
valoare declarata ce contin articole supuse taxelor vamale. 

 
Începând cu cu 1 august 2014, nu acceptă trimiteri care conţin resturi incinerate decat daca sunt 
transmise prin EMS, conform art. RC 118.8.2bis din Regulamentul privind coletele poştale. 
(vezi circulara BI UPU 130/2014) 

 
 
 
Circulara UPU 026/05.03.2018 

 
În concordanţă cu reglementările adoptate de ICAO (Organizaţia Internaţională de Aviaţie Civilă), 

companiile aeriene care transportă poşta internaţională export au decis să refuze, pe zborurile 
comerciale, orice trimitere poştală sau pachet care conţine articole sau produse echipate cu baterii cu 
litiu. 

Prin urmare, trimiterile îndrumate greşit ce conţin baterii cu litiu nu vor fi redirecţionate către 
destinaţia corectă, şi nici returnate către ţara de origine. 

Trimiterile avînd ca destinaţie El Salvator ce conţin baterii cu litiu, şi nu vor putea fi livrate 
destinatarului, oricare ar fi motivul, nu vor fi returnate ţării lor de origine, şi vor fi tratate în conformitate 
cu legislaţia naţională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 EL SALVADOR 



Elvetia şi Liechtenstein 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie  Cod S.H* Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Animale vii. Vezi partea a II a 2.1 

0106.00  Insecte vii, acarieni şi nematode, în toate stadiile de viaţă vezi partea II 2.1.3 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie  Cod S.H* Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Produse de origine animală Vezi partea a II a 2.1 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Toate produsele.Vezi partea a II a 

2.1.2 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-06 Unt. Vezi partea a II a 2.1.4 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 
 

 
06.01-04 0601.10- 

0601.90 

* Obiecte interzise 
Plante, ori părţi de plante infestate cu paraziţi sau agenţi patogeni. Plante 
din familia Nicotina. Plante sau părţi de plante ale fructelor de bază cu 
seminţe sau sâmburi. Plante sau părţi de plante ornamentale ale 
următoarelor familii:  Chanomples,  Cotoneaster,  Crataegus,  Malus, 
Prunus,  Pyracantha pyrus, Sorbus, Stranvaesia 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Toate plantele lemnoase şi părţi ale acestora. Vezi partea a II a 2.2.2. 
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Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
. * Obiecte interzise 

07.01 0701.10- 
0701.90 

Cartofi de origine non-europeană 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Plante tinere de cartofi. Vezi partea a II a 2.1.4. Vezi partea a II a 2.2.2. 

 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 1302.11 Opiu. Vezi partea a II a 2.6.2 

 
 

Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite 
şi necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 



Elvetia şi Liechtenstein 
 
 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 

 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.07 2208.90 Absint şi imitaţii de absint. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Alcool. Vezi partea a II a 2.4.1 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
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Elvetia şi Liechtenstein 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01 Sare. Vezi partea a II a 2.5.1 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.44 2844.10- 

2844.50 
Materiale radioactive. Vezi partea a II a 2.6.1 

 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10- 

2939.90 
Narcotice. Vezi partea a II a2.6.2. 

 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-02 3002.10 

3002.90 
Seruri şi vaccinuri. Vezi partea a II a 2.6.2 
Ciuperci, viruşi, bacterii şi alte micro organisme fitopatogene similare. Vezi 
partea a II a, 2.6.4 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse 

cosmetice 
 

Nu există informaţii 



Elvetia şi Liechtenstein 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 

preparate combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Produsele al căror transport este interzis prin poştă. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

* Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Vezi partea a II a 2.1.2 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

42.01-06 Vezi partea a II a 2.1.2 
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Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

43.01-03 Vezi partea a II a, 2.1.2 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 

Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

  Nu există informaţii 

Capitolul 48:  Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

  Nu există informaţii 

Capitolul 49:  Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 . * Obiecte interzise 
49.01-04 Material de propagandă conceput de a pune în   pericol   securitatea   internă   şi 

externă a statului. Articole ofensive 
 

*Obiecte admise condiţionat 
Embleme publice şi simboluri de mărci înregistrate. 
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SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59:  Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

materiale textile cu utilizare industriala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

67.01-04 Vezi partea a II a, 2.1.2 d. 
 

 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii 
de fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

71.09-17 Articole ornamentate  cu aur şi imitaţii. Vezi partea a II a, 2.14 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 

tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
de semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. . * Obiecte interzise 
90.01-33 Detectoare radar şi aparatură de  interceptare  (mini-transmiţătoare 

fără fir). Vezi partea a II a 2.18.1 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-05 Muniţie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Carabine (cu excepţia celor de vânătoare şi sport), pistoale şi revolvere (cu 
un calibru mai mare de 6.2mm). Alte arme de război. Piese de schimb şi 
accesorii. Vezi partea a II a, 2.19 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 
 

Nu există informaţii. 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale vii şi produse de origine animală 
2.1.1 Este interzis importul de carne şi preparate din carne, exceptând conservele, produsele 
neprelucrate, ca de ex emp lu piele, mătase, co ar ne , copite şi oase d e c op it at e provenind 
din toate ţările Africii, Asiei, Turcia şi ţările fostei URSS; aceleasi restrictii se impun si 
pentru importul de porcine din Spania, Portugalia şi Sardinia (Italia). 
2.1.2 Importul de animale şi produse de origine animală, enumerate mai sus, nu este admis 
decât  pe  baza  unui  permis  de  import  eliberat  de  oficiul  veterinar  federal,  CH-3087 
LIEBEFELD  (telefax: +41319708522): 

 
a) Animale vii: 
- albine 
- amfibieni 
- crustacee, moluşte şi echinoderme destinate consumului uman 
- mamifere, exceptand pisicile domestice, hamsteri, porci de Guineea , şoareci şi şobolani 

destinaţi a fi utilizaţi în laboratoare sau ca hrană 
Nota: pentru pisicile domestice, este obligatoriu un certificat veterinar, care să ateste ca 
animalele au fost vaccinate contra turbării cu cel puţin 30 şi maximum un an înainte de a fi 
expediate 

- pasări (excepand canarii) 
- importul de porumbei voiajori vii nu este admis decât cu o autorizaţie speciala emisa de 

direcţia federală de transmisiuni din c a d r u l a r m a t e i f e d e r a l e , CH –3003 BERNE şi 
de la oficiul veterinar federal, CH-3097 LIEBEFELD; trimiterile neînsoţite de un permis 
de import sunt reţinute de către autoritatea vamală. 

- peşti (excepţie facând cei ornamentali) 
- reptile 

 
Observaţie: Prevederile Convenţiei CITES adoptată la 3 martie 1993 (Conventia de la 
Washington) precum si prevederile legislaţiei referitoare la vânătoarea şi protecţia mamiferelor 
şi păsărilor sălbatice sunt aplicate în cazul importurilor de animale. Doar animale vii de mici 
dimensiuni (exceptând, cîinii, care sunt strict interzişi) pot fi expediate prin poştă. În acest caz, 
trebuie respectate prevederile privind recipientele utilizate pentru transportul animalelor. 

 
Acceptarea animalelor vii la transport este reglementată de următoarele condiţii: 

 
„Trebuie utilizate containere corespunzătoare, coşuri sau lăzi curate şi spaţioase. Animalele 
trebuie amplasate în aceste containere astfel încât să nu fie expuse pericolului de rănire datorat 
lipsei de spaţiu, hrană sau aer şi astfel încât să nu afecteze alte trimiteri poştale. Cutiile din 
carton, cartuşele de ţigări, coşurile de mici dimensiuni, etc., care nu permit vizualizarea 
conţinutului sau nu permit o bună circulaţie a aerului sunt interzise. Orice colet care conţine 
animale vii trebuie să poarte inscripţia „Animaux vivants-Live animals” şi trebuie trimise 
printr-un serviciu express în categoria trimiteri voluminoase.” 

 
b) Carne şi preparate din carne 
- preparate din carne de cal, bovine, ovine, caprine, porcine şi vânat (artiodactyle), cu alta 

provenienţă decât cele menţionate la 2.1.1; 
- carne şi preparate din carne de iepure de casa, pasări domestice, vânat (iepure de câmp, urs, 

marmota, vânat pentru pene) peşti, broaşte, crustacee, moluşte şi echinoderme; 
- intestine şi vezici pentru fabricarea cârnaţilor; 
- furaje de origine animală (de exemplu alimente pentru câini şi pisici). 

Nota: Trimiterile care provin din Europa şi nu depăşesc greutatea bruta de 10 kg sunt 
nu necesită o autorizaţie de import, sub rezerva autorizaţiilor primite din partea altor oficii 
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  federale  

c) Carcase animale şi părţi ale acestora 
 
d) Produse de origine animală supuse legislaţiei pentru protecţia speciilor, cum ar fi piei 
netratate, blanuri, piei de reptile, fildeş, solzi, carapace de broaţte ţestoase,  scoici,  pene, 
precum şi articole de îmbrăcăminte fabricate din aceste produse. 

 
e) Sperma animală şi oua pentru clocit; 

 
În consecinţă, pentru obţinerea permisului, importatorul va fi informat, în ceea ce priveşte 
condiţiile de import (cu privire la obligaţia prezentării certificatelor veterinare, declaraţiile 
pentru export, controlul veterinar de acces în biroul vamal elveţian). 

 
Animalele vii trebuie să fie însoţite de un document specific aferent (exemplu: importatorul 
trebuie să comunice furnizorului sau condiţiile de import pentru animale şi mărfuri care sunt 
supuse autorizaţiilor). 

 
2.1.3 Trimiterile ce conţin insecte vii, acarieni sau nematode trebuie să fie  însoţite de o 
autorizaţie eliberată de către Oficiul federal al agriculturii, Secţiunea certificare şi protecţia 
legumelor, CH-3003 BERNE. 

 
2.1.4 Importul de unt transmis între persoane fizice este permis doar pentru o greutate de pana 
la 500 g./trimitere. 
Orice import de unt efectuat in scop comercial este interzis. 

 
2.2 Produse ale regnului vegetal 
2.2.1 Trimiterile care conţin  plante  sau  părţi  din  plante  sunt  supuse  autorizaţiei 
Oficiului federal al agriculturii, Secţiunea certificări şi protecţia plantelor,CH-3003 BERNE. 

 
2.2.2 Importul de cartofi se poate efectua pe baza unei autorizaţii emisă de Oficiul federal 
pentru agricultură. 

 
2.3.Grasimi şi uleiuri animale sau vegetale 

 
2.4. Produse  industriale  alimentare,  băuturi,  lichide  alcoolice; 
tutun 
2.4.1 Trimiterile care conţin  alcool cu o greutate  de maxim 5 kg, expediate de persoane fizice 
şi conţinând alcool etilic, sunt admise la import  fara  o  autorizaţie  speciala  din  partea 
Regiei federale a alcoolului, în schimbul plătii drepturilor de acceptare şi monopol. 
Trimiterile c a r e c o n ţ i n b ă u t u r i spirtoase (ţuica, d i g e s t i v , lichior, etc) cu o concentraţie 
alcoolică mai mare de 70%, pot fi importate de către persoane fizice numai pe baza unei 
autorizaţii speciale emisă de Regia federala a alcoolului. Declaraţia  vamală  trebuie  să 
indice natura produsului, g r e u t a t e a b r u d ă şi concentraţia de alcool. 
Alcoolul destinat Regiei federale a alcoolului la adresa : P.O. Box CH-3000 BERNE 9, este 
admis fara autorizaţie speciala. 

 
2.5 Produse minerale 
2.5.1 Importul tuturor sortimentelor de săruri, produse şi amestecurilor care conţin sare, se face 
pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de către o autoritate competenta. 

 
2.6 Produse ale industriei chimice 
2.6.1 Importul materialelor radioactive este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii din 
partea Oficiului federal al sănătăţii publice (adresa poştală P.O. Box 2644, CH-3001 
BERNE), acordata numai daca solicitantul contractează anumite obligaţii şi dacă 
întreprinderea sa îndeplineşte exigentele legale. 
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2.6.2 Importul stupefiantelor, preparatelor sau specialităţilor farmaceutice ce conţin stupefiante 
este condiţionat de prezentarea unei autorizaţii din partea Oficiului federal al   sănătăţii 
publice, Divizia farmacie şi stupefiante, CH-3001 BERNE, tel: +41 31 911 01 45 eliberata 
persoanelor şi companiilor autorizate de autorităţile sanitare cantonale. 

 
Astfel de produse sunt admise doar expediate în trimiteri de corespondenţă cu valoare declarată 
sau colete poştale. Trimiterile care nu sunt însoţite de o licenţă de import corespunzătoare vor fi 
predate autorităţilor vamale elveţiene de către lucrătorii poştali, pentru aplicarea procedurilor 
corespunzătoare. Importul, exportul şi tranzitul de substanţe stupefiante poate fi efectuat doar 
prin intermediul birourilor vamale autorizate în acest scop de Directoratul General al Vămilor, 
CH-3003 BERNE. 

 
Următoarele produse sunt supuse legislaţiei privind narcoticele: 
a) Materii prime: 
- opiu 
- mac pentru producţia substanţelor sau preparatelor vizate la p u n c t e e l e  b) i,c) sau d) 

din prezentul alineat 
- frunze de coca 
- cânepa 

 
b) Ingrediente active: 
- fenantrene alcaloide din opiu şi derivaţi ai acestuia, care cauzează dependenţa 
- ecgonina cât şi derivaţii şi săruri, care cauzează dependenţă 
- răşini şi fibre glandulare de cânepă 

 
c) Alte substanţe care au un efect asemănător cu substanţele vizate la a) sau b) din prezentul 
alineat. 

d) Preparate care conţin substanţele vizate la a),b) sau c) din prezentul alineat. Conformei 

legislaţiei corespondente, sunt considerate stupefiante următoarele: 
- substanţele halucinogene 
- stimulenţii de tip amfetaminic 
- orice alte substanţe asemănătoare 
- preparate care conţin substanţele vizate la a),b)sau c) din prezentul alineat. 

 
2.6.3 Serurile şi vaccinurile utilizate în medicina umana trebuie să fie însoţite de un permis de 
import de la Oficiul federal al sănătăţii publice şi de un certificat special. Importul de seruri şi 
vaccinuri pentru  uz veterinar este supus  prezentării  unui certificat  furnizat de către Institutul 
de virologie şi imunoprophylaxie. 

 
2.6.4 Trimiterile care conţin ciuperci, viruşi, bacterii şi alte microorganisme fitopatogene 
similare trebuie să fie însoţite de o autorizaţie eliberată de către Oficiul federal al agriculturii. 

 
2.10. Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din hârtie sau din 
carton, hârtie şi aplicaţiile sale. 
Importul de material de propaganda care pune în pericol siguranţa internă sau externa  a 
statului, independenta, neutralitatea, relaţiile externe şi instituţiile politice din Elveţia este 
interzis. 
Este interzis importul (sau tranzitul) documentelor de orice natura ce conţin semne, desene sau 
inscripţii de natura injurioasa sau imorala, sau care incita la violenţă. 
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2.10.2 Pentru protecţia embemelor şi simbolurilor de marcă înregistrată, este interzisă 
reproducerea stemei Confederale sau stemelor individuale ale cantoanelor în scopuri 
comerciale, pe produse sau pe ambalajul acestora. Această restricţie se aplică şi pentru orice 
indicaţie care face referire la Confederaţie sau cantoanele componente. De asemenea, este 
interzisă utilizarea simbolurilor districtelor, cluburilor sau comunelor în cazul în care utilizarea 
acestora poate genera confuzii privind originea geografică a produselor. 

 
În plus, este inrezisă marcarea produselor cu indicaţii false privind originea (numele ţării, 
regiunii sau localităţii). 

 
Utilizarea  neautorizată  a  emblemei  Crucea  Roşie  sau    a   s i m b o l u r i l o r   c a r e   p o t  f i 
c o n f u n d a t e c u a c e a s t a , p r e c u m ş i a i n s c r i p ţ i e i „ Croix-Rouge” sau “Croix de 
Geneve” este interzisă. 

 
2.14 Perle fine sau de cultura, pietre geme sau similare,  metale  preţioase,  lingouri din 
metale preţioase şi lucrări din aceste materiale; bijuterie de fantezie; monezi. 
2.14.1. Importul lucrărilor din metale preţioase, inclusiv cutii eşantioane, imitaţii, este autorizat 
cu condiţia ca obiectele să satisfacă prescripţiile legii federale  din  20  iunie  1933  cu 
privire la controlul comerţului metalelor preţioase şi lucrărilor din metale preţioase. 
Declaraţiile de import pentru lucrările din metalele preţioase şi imitaţii trebuie să conţină 
alte indicaţii prescrise de care legislaţia vamală: 
- enumerarea exacta a lucrărilor, conform numărului şi naturii 
lor; 
- denumirile lucrărilor, conform dispoziţiilor legale (denumirile lucrărilor, indicarea 

capitolului lucrărilor din metale preţioase, descrierea procedeului  de  fabricaţie al 
lucrărilor în dublu exemplar); 

Toate lucrările din metale preţioase, în dublu şi imitaţiile care sunt introduse în Elveţia sunt 
verificate prin controlul metalelor preţioase. Daca verificare făcută descoperă o frauda, 
obiectele sunt sechestrate şi puse la dispoziţia Biroului central al controlului metalelor 
preţioase din Berna. Lucrările care nu răspund prescripţiilor legale sunt respinse. Trimiterile 
care conţin obiecte preţioase nu sunt admise decât în trimiteri ale poştei de scrisori 
recomandate sau cu valoare declarata. Este totuşi de preferat inserarea hârtiilor şi altor obiecte 
de valoare în scrisori cu valoare declarata. 
2.14.2. Importul obiectelor asemănătoare monezilor elveţiene şi destinate utilizării publice este 
supus unei autorizaţii a Departamentului federal de finanţe, CH-3003 BERNE. 

 
2.18 Instrumente şi aparate optice, pentru fotografiere sau cinematografie, măsura, control sau 
de precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale; a r t i c o l e d e ceasornicărie; 
instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora. 
2.18.1. Detectoarele radar utilizate pentru a detecta radarele instalate pentru controlul 
traficului sunt confiscate şi predate autorităţilor abilitate. Detectoarele miniaturale wireless sunt 
confiscate şi predate organelor legale în vederea stabilirii unor măsuri legale. 

 
2.19. Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
2.19.1. Echipamentele de luptă sunt admise doar în baza unui permis eliberat de Scretariatul 
general al Armatei Federale, Departamentul de Control al Echipamentelor Militare, CH-3003 
BERNE, excepţie făcând trimiterile adresate Departamentului Militare Federal, 
Departamentului Înzestrare sau fabricilor federale de armament. 
2.19.2. Echipamentele de orice tip destinate apărării contra atacurilor aerien (măşti de gaze, 
echipamente de respirat, etc.) pot fi importate doar în baza unei licenţe emise de Biroul Federal 
de Apărare Civilă, CH-3003 BERNE. 
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Elvetia şi Liechtenstein 
 

Conform circularei . Uniunea Postala Universala Berna, 15 decembrie 2008 Circulara 329 a Biroului International 
Elvetian – Interdictia exportului armelor de foc prin intermediul trimiterilor postale internationale. 

 
Administaratia postala a Elvetiei doreste sa informeze administratiile postale din tarile 
membre UPU urmatoarele: 

 
In urma introducerii noilor prevederi legale internationale si intensificarea masurilor de 
securitate, multe linii aeriene au mărit exigentele legate de conditiile de admitere a armelor de 
foc, chiar interzicand transportul acestora prin intermediul trimiterilor postale(scrisori si 
colete). 

 
De cand Posta Elvetiana s-a aliniat regulilor internationale de securitate, acesta nu mai 
garanteaza expedierea sau asigurarea trimiterilor postale, tranzitate prin reţeaua postala, ce 
contin arme de foc. 

 
Prin urmare, cu incepere din 1 septembrie 2008, Posta Elvetiana a interzis exportul armelor de 
foc prin intermediul trimiterilor postale. 

 
Respectiva masura are in vedere toate tipurile de arme, chiar daca acestea sunt arme sportive, 
de vanatoare sau aparare, ori de colectie. 

 
De asemenea, acesta restrictie va fi aplicata si trimiterilor postale internationale(scrisori sau 
colete) expediate in posta inchisa sau aflate in tranzit deschis prin Posta Elvetiana. 

 
De la 1 ianuarie 2009, trimiterile care contin arme de foc vor fi returate la origine, daca acest 
lucru este posibil. În cazul in care acest lucru nu este posibil, aceste trimiteri vor fi inmanate 
autoritatiilor competente. 

 
 
2.20 Mărfuri şi produse diverse 
2.20.1. Trimiterile care conţin orice fel de reclame privind loteriile, bilete de loterie, valori 
pentru lozuri, cupoane sau listele de tragere de loterie, trimiterile de orice gen de operaţii de 
loterie, nu sunt transportate prin posta decât daca expeditorul dovedeşte ca loteria în cauză 
este autorizata. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Completarea declaraţiilor vamale 
- denumirea mărfurilor 
- indicarea greutăţii brute şi greutăţii nete (numărul de obiecte, eşantioane) 
- valoarea reala (preţul facturii la locul expedierii) majorata a cheltuielilor de transport pana 

frontiera elveţiană 
- ţara de origine a mărfii 
- data,semnătura şi adresa expeditorului. 
Ca regula generala, declaraţiile vamale trebuie să fie formulate în scris şi semnate cu pixul 
sau stiloul. 

 
3.2. Necesitatea inserării facturilor comerciale sau facturilor consulare, etc. 
- expeditorii sunt obligaţi să anexeze o copie a facturii hârtiilor poştale care  însoţesc 

trimiterea. 
 
3.3. Necesitatea inserării certificatelor de origine, permiselor de import, etc. 
- certificatul de origine, certificatul de circulaţie a mărfurilor sau permisul de import trebuie 

să fie anexate buletinului de expediţie; nu este  obligatorie  includerea  acestor 
documente în colete. 

 
3.4 Prescripţii vamale sau altele 
- anumite mărfuri sunt supuse restricţiilor la import 
Aceste mărfuri nu pot fi introduse î n t r i m i t e r i p o ş t a l e decât daca este prezentat un 
permis special (permis de import). Autorizaţie este eliberată de către serviciile competente 
persoanelor domiciliate în Elveţia, cărora le sunt adresate mărfurile. 

 
 
3.5 Dispoziţii cu privire la reţinerea trimiterilor poştale de către vamă în urma unui fals în 
declaraţia privind conţinutul 
- trebuie făcută distincţia între trimiterile reţinute pentru garantarea drepturilor vamale şi cele 

care sunt confiscate. 
„ În conformitate cu Legea Federala privind activitatea vamală din 1 octombrie 1925, 
Confederaţia are dreptul legal asupra bunurilor de orice fel importate prin intermediul 
serviciilor poştale. Acest drept are prioritate asupra oricăror alte drepturi aplicabile pentru 
bunurile în cauză. Bunurile sau trimiterile care fac obiectul acesti drept garantează plata atât a 
taxelor vamale cât şi a amenzilor vamale, amenzilor legale, cheltuielilor, taxelor generate de 
operaţiunile vamale precum şi orice alte taxe, amenzi sau cheltuieli impuse de autorităţile 
vamale în conformitate cu reglementările impuse de autorităţi. În cazul încălcării legislaţiei 
vamale sau a altor reglementări legale, prin comiterea unui fals în declaraţia privind conţinutul, 
autorităţile vamale vor declanşa procedurile legale corespunzătoare împotriva persoanei care a 
completat declaraţia (expeditorul) şi vor proceda la confiscarea trimiterii. Aceasta va fi remisă 
expeditorului în cazul în care acesta plăteşte penalizările stabilite de autorităţile vamale precum 
şi cheltuielile generate. În astfel de situaţii, trimiterea va fi returnată administraţiei poştale în 
momentul în care se face dovada plăţii sumei datorate, exceptând cazul în care trimiterea este 
utilizată ca dovadă într-o procedură legală. În cazul în care suma stabilită de autorităţile vamale 
nu este plătită, valoarea bunurilor confiscate este stabilită în conformitate cu prevederile legale. 
Dacă valoarea bunurilor este mai mare decât cea datorată autorităţilor vamale, în urma 
valorificării bunurilor confiscate, diferenţa rămasă va fi predată expeditorului. Bunurile vor fi 
confiscate în cazul încălcării legislaţiei privind importul, exportul sau tranzitul de trimiteri 
poştale. În consecinţă, trimiterile poştale (simple sau recomandate, cu valoare declarată sau 
colete poştale) pot fi confiscate de Autorităţile Vamale în cazul constatării unei declaraţii în fals 
privind conţinutul sau în cazul descoperirii unor bunuri interzise la import.” 



 
 
Prima parte: 

Emiratele Arabe Unite 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctele 2.1.1 şi 2.1.2 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Produse din carne de porc 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate speciile de peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Capitolul 4:  Produse lactate; oua de pasări: miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Toate produsele din carne de porc cuprinse la acest capitol. 

Fildeş şi coarne de rinoceri 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii, copaci; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a II-a, punctul 2.2 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe proaspete sau uscate contaminate de paraziţi consideraţi periculoşi 

pentru recolte 
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* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctul 2.2 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, maţe şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; insulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Toate tipurile  de  droguri,  seminţe  de  cereale  contaminate  cu  paraziţi 

consideraţi periculoşi pentru recolte 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, punctele 2.2., 2.7. şi 2.8.1 

 
 

Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 Opium şi toate tipurile de droguri 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctele 2.7 şi 2.8.1 
 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Grăsime, stearina şi untura de porc precum şi alte preparate similare din 

carne de porc 
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Emiratele Arabe Unite 
 

 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Toate preparatele din carne de porc 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate pe baza de vegetale, fructe, nuci sau alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01-06 Toate produsele care conţin carne sau organe de porc 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
22.01-09 Toate tipurile de băuturi alcoolice 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01-09 Tartar 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive, toate tipurile de materiale toxice 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produse anti-parazitare pentru uz agricol şi alte produse preparate similare, 
vezi partea a II-a, 2.3. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Toate tipurile de droguri şi substanţe psihotrope. 

Toate chimicalele. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a, punctele 2.7 şi 2.8.1 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06               Dispensele (scutirile) sunt acordate de catre Ministerul Sănatatii (Ministry 

of Health), Directoratul Central al Farmaciilor şi Aprovizionării (Central 
Directorate of Pharmaceuticals and Supply), P.O. Box 848, ABU DHABI 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctele 2.7 şi 2.8.1 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi partea a II-a, punctul 2.4. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36:  Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofolice; anumite 
preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Toate materialele menţionate la acest capitol 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Filme indecente sau imorale 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctul 3.2 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Elemente radioactive industriale şi produse care conţin asemenea elemente 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pesticide şi alte asemenea produse ambalate. 
Vezi partea a II-a, punctul 2.3. 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Produse din plastic şi articole similare 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01-11 Piele bruta şi argăsită de porc 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; produse manufacturate 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii, şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Publicaţii care pot corupe tineretul. Lucrări contrare ordinii publice sau 

Islamului, sau care sunt considerate ofensatoare pentru arabi şi musulmani. 
Articole indecente sau imorale. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a, punctul 3.1 
 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lana, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţă sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PĂRŢI DIN   ACESTEA; PENE
 ŞI  PUF PREPARATE ŞI  ARTICOLE  DIN
   ACESTEA;   FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolari, bastoane, bice, cavase şi parţiale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Toate obiectele preţioase menţionate mai sus sunt admise doar în cutii sau 

colete asigurate 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fonta, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fonta, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 82:  Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite ,linguri, furculiţe) din materiale comune; 

părţile acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PĂRŢILE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT  SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţile 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parţiale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVII: autovehicule, nave, aeronave si echipamente conexe 

 
Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţile acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţiala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parţiale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate armele şi muniţiile precum şi componente şi accesorii ale acestora 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri şi articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

 
Capitolul 96: Diferite produse manufacturate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Fildeş prelucrat şi articole din fildeş (inclusiv coarne de rinocer). 

Brichete cu gaz butan 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Brichete fără combustibil 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi 
produse de 
origine 
animală 

2.1.1 Albine şi matcile de albine nu pot fi importate fără o 
autorizaţie corespunzătoare emisă de autorităţile locale sau 
din partea Ministerului Agriculturii şi Pisciculturii 

2.1.2 Albinele, lipitorile şi viermii de mătase destinaţi importului 
trebuie ambalaţi în cutii în conformitate cu condiţiile 
acceptate de administraţia de origine 

2.2 Plante şi 
produse 
vegetale 

Regula generala - Condiţiile generale pentru importul plantelor şi 
al produselor vegetale sunt stabilite de către Ministerul Agriculturii 
şi Pisciculturii în conformitate cu legea federala nr. 5/1979. Orice 
informaţii adiţionale pot fi obţinute din partea Ministerului 
Agriculturii şi Pisciculturii la adresa: Ministry of Agriculture and 
Fisheries, P.O. Box 213, ABU DHABI, UNITED ARAB 
EMIRATES. 

2.3.1 Produse anti- 
parazitare 
destinate uzului în 
agricultura 

Produsele anti-parzitare destinate uzului în agricultura precum şi 
alte produse similare pot fi importate doar în cazul în care 
îndeplinesc condiţiile stabilite prin Ordinul Ministerial  nr. 
20/1991, emis de către Ministerul Agriculturii şi Pisciculturii cu 
privire la regulile de import şi condiţiile generale de acordare a 
licenţei cu privire la pesticidele cu uz agricol. 

2.3.2Fertilizatori  Vezi  Ordinul  Ministerial  no.  23/1991,   emis   de   Ministerul 
Agriculturii şi Pisciculturii cu privire la importul de fertilizatori 
organici şi la condiţiile ce trebuie îndeplinite de aceste produse. 

2.7 Narcotice       Importul preparatelor farmaceutice care conţin narcotice este supus 
autorizării din partea Ministerului Sănatatii. Orice informaţii 
suplimentare cu privire la obţinerea de autorizaţii pot fi obţinute de 
la Ministry of Health, Directorate of Pharmaceuticals and Supply, 
PO Box 848, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES 

2.8. Produse 
farmaceutice 

 
2.8.1 Medicamente şi alte produse utilizate în tratamente medicale 
- Importul medicamentelor şi al altor produse cu uz medical este 
supus unei autorizări anterioare emisă de autorităţile competente 
din cadrul Ministerului Sănatatii (Directoratul Farmaciilor şi 
Aprovizionării). Orice informaţii suplimentare pot fi obţinute din 
partea Directoratului. 
Excepţie - medicamentele destinate uzului personal sunt scutite în 
baza prezentării unui raport medical. 
2.8.2 pana la 2.16 nu sunt aplicabile 

 
3.1 Cărţi,  broşuri, 
ziare, imprimate 

Anumite cărţi, broşuri, ziare, imprimate sau alte publicaţii sunt 
supuse unei inspecţii din partea Ministerului Informaţiilor care este 
responsabil cu acceptarea sau excluderea lor. Informaţii despre 
restricţii sau despre condiţiile speciale cu privire la acest subiect 
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pot  fi  obţinute  din 
partea Ministerului 

la următoarea adresa: Ministry of Information and Culture, PO 
Box 17, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES 

 
 
 
 

3.2 Filme         Anumite  filme  sunt  supuse  inspecţiei  din  partea  Ministerului 
Informaţiilor care este responsabil pentru acceptarea sau refuzarea 
lor. Informaţii despre restricţii sau despre condiţiile speciale cu 
privire la acest subiect pot fi obţinute din partea Ministerului. 



ERITREA 
 

1. Posta de scrisori 
 
1.1. Articole interzise la import sau admise conditionat 
Articole interzise: 
- bancnote 
- articole cu caracter imoral continand fotografii, imagini sau inscriptii obscene 
- documente scrise continand inscrisuri obscene sau defaimatoare 
- inregistrari si casete continand inscrisuri obscene sau defaimatoare 
Articole admise conditionat: vezi 2.1.2. 
1.2. Articole interzise in tranzit : nici unul. 

 
 

2. Colete postale 
 
2.1. Articole interzise la import sau admise conditionat 
2.1.1 articole interzise 
- animale vii, cu exceptia : albinelor, lipitorilor si viermilor de matase 
- paraziti si alti distrugatori, cu exceptia cazurilor cand sunt trimise institutiilor autorizate 

pentru primire 
- pasari cantatoare 
- alte animale importate in conformitate cu regulile in vigoare ( vezi 2.1.2.1 ) 
- arme, explozibili, munitie, bancnote, monezi 
- articole contrare moralitatii publice 
- articole supuse taxelor vamale, cu exceptia celor trimise in conformitate cu toate 

reglementarile in vigoare. Expedierea serurilor, vaccinurilor si medicamentelor urgent 
necesare sunt exceptate de la aceste reglementari. 

- toate celelalte articole interzise prin lege. 
2.1.2. Articole admise conditionat 
- opium, morfina, cocaina si alte substante narcotice expediate in scopuri stiintifice sau 

medicale, de si catre institutii autorizate in acest sens. 
- substante radioactive si articole periculoase expediate in scopuri medicale, de si catre 

instituii autorizate sa le trimita si sa le primeasca. 
2.1.2.1. Articole admise cu autorizarea Ministerului Sanatatii 
- animale vii si produse din acestea 
- preparate alimentare si bauturi 
- haine uzate 
- medicamente. 
2.1.2.2. Articole admise cu autorizarea Ministerului Informatiilor si Educatiei 
- casete inregistrate si benzi video 
- carti si reviste 
2.1.2.3. Articole admise cu autorizarea Ministerului Agriculturii 
- seminte de copaci si alte seminte 
2.1.2.4. Articole admise cu autorizarea Monopolului Tutunului 
- tutun, chibrituri, brichete 
2.1.2.5. Articole admise cu autorizarea Bancii Nationale 
- marfuri in valoare mai mare de 500 Nakfa 

 
2.2. Articole interzise in tranzit sau admise conditionat : nu exista 

 
 

1 ERITREA 



 
Prima parte: 

Estonia 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 . Vezi Partea a doua, pct 2.1. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Vezi partea a doua, pct 2.1. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Vezi partea a doua, pct. 2.1. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

04.01.-10 Vezi partea a doua, pct. 2.1. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Vezi partea a doua, pct. 2.1 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Toate plantele folosite pentru plantare: bulbi, tuberculi, rizomi. crizanteme 

tăiate, jerbera, flori din specia Gypsophilia. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-04 Limite permise fara certificat fitosanitar: 10 kg. Inspecţia acestora se 

efectuează la biroul de carantina. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Limite permise fara certificat fitosanitar: 10 kg. Inspecţia acestora se 

efectuează la biroul de carantina. 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Limite permise fara certificat fitosanitar: 10 kg. Inspecţia acestora se 

efectuează la biroul de carantina. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Helianthus spp, cu excepţia Helianthus annus. Papaver. Pentru persoane fizice, 

Helianthus linum. Pentru toate persoanele juridice: Solanum nustratum Dun., 
Solanum Triflorum L., Solanum carolinense L., Solanum claegnifolium cav. 

 
*Obiecte admise condiţionat 

Pentru persoane fizice: 200 g., fara certificat fitosanitar. Pentru persoane 
juridice sunt necesare: permis de carantina şi certificatul fitosanitar. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Amidonul şi inulina sunt permise fara certificat fitosanitar. Malţul şi 

glutenul de grâu: 200 g., pentru toate persoanele fizice cu certificat fitosanitar. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Helianthus spp., cu excepţia Helianthus annus. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi partea a doua, punctul 2.1 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea doua, pct. 1 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Făină şi produsele din cereale sunt permise pentru persoane fizice. Este 

solicitata şi inspecţia la oficiul de carantina. 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Vezi partea a doua, punctul 2.4 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Frunze de tutun. Este solicitata şi inspecţie efectuata de oficiu de carantina. 

Vezi partea a doua, pct. 2.5 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Substanţe şi materiale radioactive 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Narcotice . Vezi partea doua, pct. 2.7 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06                       Substanţe toxice şi otrăvitoare. Substanţe cu efect puternic. Preparate pe baza 

de hormoni şi sânge. Substanţe neuropate şi psihotrope. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 

Piroforice; materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.02 Explozivi 
36.06 Materiale combustibile 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Pentru persoane fizice: etichete şi însemne comerciale. Bancnote, devize 

străine, titluri la purtător de orice tip. Cecuri de călătorie 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

93.01-07  Arme şi muniţii: echipamente speciale care pot fi utilizate de politie şi serviciile 
speciale. Arme cu gaz şi cartuşele acestora, gaz lacrimogen şi tuburi cu gaz 
neuroparalizant. Arme de tăiat şi de înjunghiat. Vezi partea a doua, pct. 2.15 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1. Animale, produse de origine animală 
 

Animalele vii, albinele şi peştii pot fi importate pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de către 
Departamentul veterinar al Administraţiei din Estonia şi un certificat veterinar eliberat de către 
autorităţile competente din ţara de origine. 
Produsele de origine animală (conservele de carne şi peşte) pot fi importate pe baza unui certificat 
veterinar eliberat de autorităţile competente din ţara de origine. În tranzitul dintre doua frontiere de ţara, 
animalele vii trebuie să fie însotite de o autorizaţie speciala de tranzit eliberată de Departamentul 
veterinar al Administraţiei din Estonia. 

 
2.1.1. Produse alimentare 

 
Produsele alimentare pot fi importate în Estonia în colete poştale, fara certificate, pana la o greutate 
totala de 5 kg, cu excepţia materiilor prime de origine animală, a produselor alimentare de origine 
animală care nu au suferit nici un tratament termic şi a aditivilor şi adjuvanţilor alimentari. 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 

 
Produsele care conţin seminţe şi toate speciile de plante pot fi importate cu condiţia să fie însotite de un 
certificat fitosanitar eliberat de serviciul de carantina din ţara de origine. 

 
2.4. Băuturi alcoolice 

 
Băuturile alcoolice pot fi expediate pe cale poştală cu condiţia să fie adresate unei persoane deţinătoare 
de autorizaţie de import pentru aceste produse. 

 
2.5. Tutun 

 
Produsele din tutun pot fi expediate pe cale poştală cu condiţia să fie adresate unui angrosist înscris în 
registrul comerţului care deţine autorizaţie de import pentru aceste produse. 

 
2.7. Narcotice 

 
Importul de stupefiante este supus autorizaţiei Departamentului de Sănătate 

 
2.8. Produse farmaceutice 

 
Importul de medicamente şi alte produse utilizate în tratamente medicale este supus unei autorizaţii fie 
din partea Ministerului Social, Departamentului de Sănătate, fie din partea Departamentului de Stat 
Veterinar. 
Preparatele pe baza de hormoni şi sânge pot fi importate pe baza unui certificat veterinar eliberat de 
autorităţile competente din ţara de origine. 

 
2.15. Materiale de război 
Importul de material de război, arme şi muniţii este supus autorizaţiei din partea Departamentului de 
politie estonian 

 
Ministere Estonien du Bien-etre Social 
Departament de la Sante 
EV Sotsiaalministeerumi Tervishoiuosakond 
Gonsiori 29 
EE-0134 
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EE-0134 TALLINN 
ESTONIE 

 
Departament National de la Police Estonienne 
Riigi Politseiament 
Pagari 1 
EE-0102 TALLINN 
ESTONIE 

 
Departament d'Etat Estonien Veterinaire 
Riigi Veeterinaarament 
Vaike Paala 3 
EE-0102 TALLINN 
ESTONIE 

 
Bureau d'inspection de la Quarantaine, d'Estonie 
EV Taimekarantiini piiriinspektsioon 
Lai 11 EE-
0001 
TALLINN 
ESTONIE 

 
 
 
 
 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

Estonia nu a publicat Partea a III-a 

Estonia 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase 

şi păsărilor cântătoare 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Paraziţi, insecte dăunătoare 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Carne de orice fel şi organe 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4:  Produse lactate; oua de păsări, miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6:  Arbuşti şi plante verzi; bulbi, rădăcini şi alte părţi de plante similare; flori 

tăiate şi frunziş ornamental 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-02 Plante verzi contaminate cu paraziţi şi considerate periculoase pentru 

recolte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Seminţe de arbori, alte seminţe şi grăunţe. 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Contaminate cu paraziţi şi considerate a fi periculoase 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Legume 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Contaminate cu paraziţi şi considerate a fi periculoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Fructe proaspete 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 
industriale sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.11 Plante medicinale 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ;  PRODUSE  ALE  DISOCIERII   LOR; GRASIMI                             
ALIMENTARE   PRELUCRATE;CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Grăsimi, uleiuri şi ceara 
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SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Alimente 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie. 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Băuturi 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Tutun 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf; pământ şi pietre; ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28:  Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase şi metalelor din pământ rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Medicamente 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie, cosmetice sau de 
toaleta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; fecule modificate, cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 36:  Substanţe explozibile, produse pirotehnice; chibrituri, aliaje piroforice; 
anumite preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.05 Chibrituri şi brichete 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.05-06 Articole  marcate  cu  imprimeuri,  fotografii  sau  gravuri  indecente  sau 

obscene 
 

Capitolul 38: Diverse produse chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA ACESTORA 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din acesta 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite, articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; articole din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; articole prelucrate din acestea 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE  DIN  LEMN;  PLUTA  ŞI 

OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE 
DIN FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56:  Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-02 Haine uzate 
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SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Articole din fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat pentru utilizare ulterioara conform datelor din sistemul armonizat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 81: Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 82: Unelte, instrumente, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metal; părţi ale 

acestora din metal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PARTI ALE  ACESTORA; APARATE  DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE   TELEVIZIUNE; 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII:  VEHICULE DIVERSE, MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE 

TRANSPORT 
 

Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele pentru căile ferate sau similare, părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Vehicule aeriene, spaţiale, părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Ambarcaţiuni diverse 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme şi explozivi 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diverse articole 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi produse 
de origine animală 

Albinele vii, lipitorile, viermii de mătase, paraziţii şi insectele 
dăunătoare vor fi închise în cutii a căror construcţie împiedica 
orice pericol. 

 

 
 
 
 

2.1.1 Carne   şi   organe 
comestibile 

 
 
 
 
Exceptând cazurile în care nu este interzis prin dispoziţii 
speciale emise de autorităţile sanitare, importul sub regim 
vamal poate fi efectuat în baza următoarelor reglementari de 
igiena: 
- un   rezultat   corespunzător   obţinut   în   urma   inspecţiei 

sanitare şi igienice efectuata de un inspector veterinar; 
- prezentarea unui certificat igienico-sanitar; 
- obţinerea  autorizaţiei vamale   din partea   unui birou 

autorizat. 
 
 

2.2 Plante şi   produse 
vegetale 

Vor fi examinate de un oficial responsabil cu protecţia 
plantelor. Trebuie să fie acompaniate de un certificat fito- 
sanitar. 

 
 
 
 
 
 

2.2.1 Legume comestibile 
şi anumite rădăcini şi 
bulbi 
. 

 
 
 

2.2.2 Fructe sau nuci 
comestibile, coji  de 
citrice sau pepeni 

Trebuie să fie însotite de un certificat fito-sanitar şi trebuie 
inspectate de un oficial al serviciului de protecţie a plantelor la 
trecerea                                    prin                                    Vama 

 

 
 
 
 
Trebuie să fie însotite de un certificat fito-sanitar şi trebuie 
inspectate de un oficial al serviciului de protecţie a plantelor la 
trecerea prin Vama. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Plante medicinale Trebuie să fie însotite de un certificat fitosanitar. 
 
 
 
 

2.3 Produse anti- 
parazitare destinate 

uzului agricol 
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  Trebuie să fie însotite de un certificat eliberat de Ministerul 

Agriculturii. 
 
 

2.4 Băuturi, lichide 
alcoolice 

Vor fi inspectate de un oficial al Ministerului Sănatatii. 

 
 
 
 

2.5 Tutun Vor fi inspectate de un oficial al Monopolului Tutunului. 
 

2.7 Narcotice                   Opiu, morfina şi alte substanţe narcotice expediate în scopuri 
ştiinţifice sau medicale către şi din partea unei instituţii 
autorizate să expedieze şi să primească astfel de substanţe. 

 
 

2.8 Produse farmaceutice Sunt supuse  obţinerii  unei  autorizaţii  prealabile  din  partea 
Ministerului Sănatatii. 

 
 

2.9 Chibrituri chimice şi 
lemn pentru chibrituri 

Sunt supuse  obţinerii  unei  autorizaţii  prealabile  din  partea 
Monopolului Tutunului. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1 Întocmirea 
declaraţiei vamale 

 
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate  informaţiile 
necesare în vederea eliberării vamale. În mod special, trebuie să 
precizeze: 
- numele şi adresele expeditorului şi destinatarului; 
- ţara de origine şi cea de destinaţie; 
- o descriere a bunurilor, greutatea neta şi valoarea; 
- greutatea bruta; 
- situaţia bunurilor cu privire la reglementările vamale-dacă 

este vorba de cadouri, mostre, bunuri returnate, etc. 
- semnătura                                                          expeditorului. 

 

 
 
 

3.2 Necesitatea 
introducerii facturii 

Exceptând cazul în care este bănuit un abuz, Autoritatea Vamală 
nu solicita prezentarea unei facturi pentru transporturile care nu 
sunt destinate comercializării, indiferent de valoarea acestora şi 
pentru transporturile comerciale cu o valoare totala de 250 Birr 
sau                                         mai                                         puţin. 

 
 
 
 

3.3 Necesitatea de 
atestare a originii 
bunurilor 

Nu este solicitata atestarea originii bunurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Dispoziţii  vamale 
diverse 

Trimiterile care nu sunt destinate comercializării  (cadourile) 
sunt scutite de la plata taxelor dacă nu au o valoare mai mare de 
36 dolari (180 Birr). 
Mostrele care sunt importate astfel încât să nu poată fi utilizate 
sunt scutite de la plata taxelor. 
Importul anumitor bunuri străine cu o valoare mai mare de 50 
dolari (250 Birr) poate fi supus obţinerii unui certificat bancar. 

 
 
 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase 

În conformitate cu legislaţia interna, Administraţia Poştală poate 
dispune acţiunile corespunzătoare cu privire la orice trimiteri 
poştale interzise. Totuşi, Administraţia Poştala va informa în 
cazul            confiscării             sau            al             distrugerii. 



 



Ins. FALKLAND 
 
 
Articolele interzise de aceasta Administratia postala din ins. Falkland sunt obiectele interzise in 

mod normal de regulamentele Uniunii Postale Universale si ICAO. 
 

Nota: se interzic in mod special medicamentele/drogurile si armele, cu exceptia celor 
care sunt aprobate de Guvernul acestei tari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ins. FALKLAND 



Fiji 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Articole din toate ţările 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01 0101.11   Cai, animale de rasa pura pentru reproducere. Doar din Australia şi Noua 

Zeelanda 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Articole din toate ţările 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Doar din Australia şi Noua Zeelanda 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01 0301.10- 

0301.99 
Peşti vii 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.07-08 Oua de păsări 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.02-05   0402.10   Smântâna nedegresată 

0405.10   Unt 
0405.90   Unt topit 

 
 
 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Arbuşti şi plante verzi; bulbi, rădăcini şi alte articole similare; flori tăiate şi 
frunziş ornamental 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.02 Plante verzi 

 
Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01 0701.10- 

0701.90 
Cartofi 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.05  

0805.10 
0805.20 
0805.30 

Citrice 
Portocale 
Mandarine 
Lămâi 

 

 
 
 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-02 Cafea. Ceai. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.5 Porumb 
10.6 1006.10   Orez nedecorticat (brut) 

1006.40   Orez decorticat 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 
industriale sau medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI  ŞI  ULEIURI  DE  ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE;  BAUTURI 

SPIRTOASE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01 Zahăr 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făina, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi spirtoase şi oţet 

 
Nu există informaţii 



 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 

 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi piatra; ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase şi metalelor rare, elemente radioactive si izotopi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.03 Medicamente. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie, cosmetice sau de toaleta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide produse pe baza de amidon sau fecule modificate, cleiuri, 

enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Explozibili, produse pirotehnice; chibrituri, aliaje piroforice; anumite amestecuri 
combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Explozibili 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA ACESTORA 
 

Capitolul 39: Materiale plastice şi articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din acesta 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; articole din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; articole prelucrate din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN LEMN; PLUTA ŞI OBIECTE 

DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
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Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
49.01-11 Cărţi cu caracter obscen 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lna, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 

tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, 

UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI 
DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.08 7108.20 Monede de aur 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.08 7108.11- 

7108.13 
Aur 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Articole din fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
73.08 7308.90   Tabla de oţel pentru acoperiş 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 77: Rezervat pentru utilizare ulterioara conform datelor din sistemul armonizat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte, instrumente, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metal; părţi ale acestora 
din metal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 85: Instalaţii şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat 

sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi 
sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.24 Casete şi discuri video 

 
 
 
 

10 



SECTIUNEA XVII:  VEHICULE  DIVERSE,  MATERIALE  ŞI  ECHIPAMENTE  DE 
TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile ferate 

şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) pentru 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele pentru căile ferate sau similare, părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Vehicule aeriene, spaţiale, părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-02   8801.10 

8802.60 
Avioane 
Vehicule spaţiale 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 89: Vapoare, bărci şi diverse structuri plutitoare 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 
control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme şi muniţii şi părţi ale acestora 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

Este necesar un permis din partea Departamentului Agriculturii 
(MPI). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Plante şi 
produse vegetale 

Este necesar un permis din partea Ministerului Industriilor de baza. 

 
 
 
 
 
 

2.3 Narcotice Este necesar un permis din partea Ministerului Sănătăţii. 
 
 
 
 
 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1 Întocmirea 
declaraţiei vamale 

Este necesară o declaraţie vamală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Necesitatea 
prezentării unei 
facturi 

Este necesară prezentarea unei facturi. 
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Filipine 
 
 

Articole interzise la import 
 
 
Administraţia poştală din Filipine nu acceptă trimiteri care conţin materiale  de 
loterie. 

 
Administraţia poştală din Filipine nu primeşte colete import conţinând grenade de 
mână de recuzită. Deşi aceste replici nu au detonatoare şi nici încărcătură explozivă, 
în conformitate cu părerea exprimată de unitatea anti-teroristă a poliţiei  locale, 
acestea pot fi transformate în arme letale odată asamblate şi completate. 

 
Având în vedere recentele acte teroriste, administraţia poştală din Filipine informează 
ţările membre ale Uniunii că expedierea de replici de arme în trimiteri poştale de 
corespondenţă sau colete este interzisă, indiferent dacă acestea sunt de jucărie sau 
doar seamănă cu o armă care, odată asamblate, pot deveni arme letale. 
 
 

Circulara UPU 31/05.03.2018) 
 

Este interzis de a trimite către Filipine orice tip de trimitere poştală care conţine frunze de khat. 
Deşi frunzele de khat nu sunt incluse în lista de medicamente şi/sau precursori controlaţi şi 

substanţe chimice esenţiale în temeiul Actului Republican 9165, cunoscut şi ca Actul Medicamentelor 
Periculoase din 2002, nici în lista de substanţe controlate a Comisiei ONU privind medicamentele 
narcotice, Agenţia filipineză anti-droguri atrage atenţia că ele constituie elemente reglementate, 
deoarece conţin cationină şi catină, care sunt substanţe periculoase. 

Ca urmare, orice trimitere poştală ce conţine frunze de khat, trimisă către Filipine, va fi eliminată 
sau distrusă în concordanţă cu Actele UPU (Articolul 19.8.1 din Convenţia UPU). 
 
 
 
 
 
 



FINLANDA 

Nu a publicat Lista Obiectelor interzise sau admise conditionat. 
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Franţa 
 

 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06 0106.00   Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albine şi lipitori, vezi a 2-a parte, 2.1.1. şi 2.1.2. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-02.10 Vezi a 2-a parte, 2.1.3. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Vezi a 2-a parte, 2.1.3. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi a 2-a parte, 2.1.1 şi 2.1.3. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Plante vii, bulbi de flori şi flori tăiate contaminate de paraziţi dăunători 

pentru culturi 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate plantele, părţi de plante, copaci, tufe, bulbi de flori şi flori tăiate 

 
* Obiecte interzise 

0602.10-  Butaşi şi puieţi de vita-de-vie (excepţiile sunt prezentate mai jos) 
0602.20 

* Obiecte admise condiţionat 
Plante vii şi părţi de plante vii 

 
 

* Obiecte interzise 
0602.90 Butaşi fara rădăcina de plop, puieţi de plop (excepţiile sunt prezentate 

mai jos). Butaşi fara rădăcina de castan, puieţi de castan. Butaşi şi altoi 
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de următoarele specii: Citrus Fortunella şi Poncirus. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 

Plante vii şi părţi de plante vii, altoi şi butaşi. Vezi a 2-a parte, 2.2. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
7.1 0701.10   Cartofi de sămânţă, de consum şi pentru prelucrare industriala care provin 

de pe continentul american (derogări posibile, vezi capitolul precedent). 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Cartofi de sămânţă şi cartofi noi. Vezi a 2-a parte, 2.2. 

 
* Obiecte interzise 

07.02-14 Alte legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari contaminaţi cu paraziţi 
dăunători pentru culturi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Legume, ceapa, haşma, usturoi. Vezi a 2-a parte, 2.2. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01-10 Vezi a 2-a parte, 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate cerealele Vezi a 2-a parte, 2.2 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.07 1207.20 Seminţe de bumbac 

 
12.09 1209.21- Seminţe pentru însămânţare contaminate cu paraziţi dăunători pentru 

1209.29   culturi. 
*Obiecte admise condiţionat 

Seminţe pentru însămânţat. Vezi a 2-a parte, 2.2.3. 
12.11 1211.90   Narcotice. Vezi a 2-a parte, 2.8. 
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Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

13.02 1302.11-  Narcotice. Vezi a-2-a parte, 2.8. 
1302.19 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.04. 1404.10. Materii vegetale colorante 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01  Anumite produse avicole. Vezi a  2-a parte, 2.1.3. 
15.21 1521.90 Ceara de albine. Vezi a 2-a parte, 2.1.1. 

 
 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea doua, pct. 2.3 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-08 Vezi partea doua, pct. 2.3 
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Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi partea doua, pct. 2.3 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.04-08 Vezi partea doua, pct. 2.4 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a doua, pct. 2.5 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.39 2839.90  Produse deparazitare pentru uz agricol şi produse similare ambalate 

pentru vânzarea cu amănuntul. Vezi partea a 2-a, 2.6. 
 

* Obiecte interzise 
 
28.44 2844.10- Materiale radioactive 

2844.40 
* Obiecte admise condiţionat 

 
Radio-elemente artificiale. Vezi a 2-a parte, 2.16. 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.14 2914.29   Narcotice. Vezi a 2-a parte 2.8. 
29.21 2921.49   Idem 
29.22 2922.19   Idem 
 Idem 

 Idem 
 Idem 

 Idem 
29.24 2924.29   Idem 
29.26 2926.90   Idem 
29.32 2932.99   Idem 
29.33 2933.19   Idem 

2933.39  Idem 
2933.51   Idem 
2933.59  Idem 
2933.90   Idem 

29.34 2934.90   Idem 
29.39 2939.10 Idem 

2939.50 Idem 
2939.60 Idem 
2939.90   Idem 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.02 3002.10   Produse biologice medicinale 

3002.20   Vaccinuri pentru medicina umana 
3002.30   Vaccinuri pentru medicina veterinara 
3002.90   Altele 

30.03-04 Medicamente, narcotice 
30.05 Produse medicinale diverse. Vezi a 2-a parte, 2.8. şi 2.9. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Îngrăşăminte. Vezi a 2-a parte, 2.7 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.03-06 Materii colorante 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafaţă organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.02 3502.10   Anumite produse avicole. Vezi a 2-a parte, 2.1.3. 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 

Piroforice; materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Substanţe considerate a fi inflamabile sau periculoase. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
Pulberi şi explozibili. Vezi a 2-a, parte 2.21. 

 
* Obiecte interzise 

 
36.1 3601.00   Pulberi propulsive 
36.2 3602.00   Explozivi 
36.3 3603.00   Detonatoare. Capse detonante cu mercur 
36.4 3604.10   Rachete 

3604.90 
* Obiecte admise condiţionat 

 
36.5 3605.00   Chibrituri chimice. Vezi a 2-a, parte 2.10. 
36.6 3606.10 Materiale inflamabile 

3606.90 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie 
38.08 

 

 
3808.10 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Radio elemente artificiale. Vezi partea a 2-a, pct.2.16. 

 3808.20 Fungicide 
 3808.30 Produse antiparazitare pentru uz agricol şi produse similare, ambalate 
  pentru vânzarea cu amănuntul. Vezi partea a 2- a, pct.2.6 
 3808.40  
 3808.90  
38.22 3822.00  
38.23 3823.19  
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SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.24 3924.90   Tetine şi suzete. Vezi a 2-a parte, 2.9.3. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

4014.10   Prezervative. Vezi a 2-a parte, parag. 2.9. şi 2.11. 
40.14. 4014.90   Contraceptive, tetine şi suzete 

 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Vezi a 2-a parte, 2.2. Dispoziţii speciale. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Vezi a 2-a parte, 2.2. Dispoziţii speciale. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Vezi a 2-a parte, 2.2. Dispoziţii speciale 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 Lemn din specia Castanea. Coji de lemn de răşinoase. 
44.03 4403.20   Lemn de răşinoase, cu sau fara coaja 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Stupi, rame. Vezi a-2-a parte 2.1.1. 
Lemn prelucrat pentru chibrituri. Vezi a 2-a parte, 2.10. 
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46.02 4602.10 Articole pentru îngrijirea copiilor/nou născuţilor. Vezi a-2-a parte, 2.22. 
 4602.90 Stupi şi stupi din paie. Vezi a 2-a parte, 2.1.1. 

 

49.01 4901.10 
 4901.91 
 4901.99 
49.02 4902.10 

 4902.90 
 

Franţa 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON  ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Articole de papetărie. Vezi a 2-a parte, 2.12. 
 
 
 
 
 

* Obiecte interzise 
 

49.3 4903.00 Publicaţii cu caracter periculos pentru adolescenţi 
49.4 4904.00 Lucrări contrare ordinii publice. 
49.05 4905.10 

4905.91 
4905.99 Obiecte obscene sau imorale. 
49.07 4907.00 Bancnote: interzise în coletele simple 

Monezile şi valorile la purtător trebuie să fie expediate în colete cu 
valoare declarata, în afara cazurilor în care ţara de destinaţie sau origine 
nu accepta valoarea declarata. 
Biletele de loterie de origine străina. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
 Bancnote, monezile şi valorile se supun unei declaraţii de import în 

momentul în care suma transferata este egala sau mai mare de echivalentul 
a 50.000 franci. 

49.11 4911.10 Imprimate. Vezi a 2-a parte, 2.12. 
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Franţa 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 

textile sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de 

acest gen 
Articole interzise 

 
56.05 5605.00 Fibre metalice cu sau din fir de aur. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
58.8 5808.90   Diverse produse de pasmanterie cu sau din fire de aur 
58.9 5809.90   Ţesături 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
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Franţa 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01. 6301.10   Paturi electrice. Vezi a 2-a parte, 2.17. 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Vezi a 2-a parte, 2.2. Dispoziţii speciale 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.06 6506.10   Căşti de protecţie pentru motociclete. Vezi a 2-a parte, 2.18. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
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Franţa 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.10 Instrumente de măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15. 

 
* Obiecte interzise 

 
70.13 7013.10 Sticle de biberoane, perle acoperite cu săruri de plumb 

7013.39 
7013.99 

70.18 7017.10 Sticle de biberoane, perle acoperite cu săruri de plumb 
7018.90 

 

 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI, CECURI 

 

 
 
 

Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
*Obiecte interzise 
Sunt interzise trimiterile poştale, inclusiv scrisorile recomandate şi 
trimiterile cu valoare declarată, care conţin cecuri bancare, monede 
metalice cu circulaţie liberă în Franţa şi metale preţioase. Interdictia 
se aplică şi trimiterilor in tranzit deschis. (vezi circulara BI UPU 
118/14.07.2014) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02 7102.10   Perle acoperite cu săruri de plumb 

7102.21 
7102.29 
7102.31 
7102.39 

* Obiecte admise condiţionat 
71.02 7102.10 Radio-elemente artificiale. Vezi a 2-a parte, 2.16. 

 7102.21  
 7102.29  
 7102.31  
 7102.39  
71.03 7103.10  

 7103.91  
 7103.99  

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
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Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.26 Articole pentru îngrijirea nou născuţilor. Vezi a 2-a parte, 2.22. 



Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.19 Instrumente de măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.12 Instrumente de măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.07 Instrumente de măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 

comune; părţi ale acestora din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.13 Diverse materiale pentru uz apicol. Vezi a-2-a parte, Instrumente de 

măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15. 



84.14 
84.21 
84.22 
84.23 Extinctoare. Vezi a 2-a parte, 2.19. 
84.28 Dispozitive pentru eşapament. Vezi a 2-a parte, 2.20. 
84.51 

 
Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 

reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.04 
85.15 
85.16 
85.17 Echipamente terminale. Vezi a 2-a parte, 2.17.2. 
85.29 
85.31 8531.10 Radio-elemente artificiale Vezi a-2-a parte, 2.16 
85.35 8535.40 
85.43 Echipamente electrice. Vezi a 2-a parte, 2.17 

Echipamente terminale. Vezi a 2-a parte, 2.17.1 
Echipamente care au in componenta lor acumulatori si baterii cu litiu - enumerate 
sub numerele UN 3901 si 3841. Acceptul nu se aplica decat pentru trimiterile 
import sau in tranzit din tarile ale caror operatori au primit autorizatie in 
acest sens de la autoritatea lor de aviatie civila.(vezi circulara BI UPU nr. 
167/22 septembrie 2014 – a inlocuit circulara nr. 57/22 aprilie 2014) Vezi a 2-a 
parte, 2.17.2 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.08 Articole pentru îngrijirea copiilor/nou născuţilor. Vezi a 2-a parte, 2.22. 
87.14-15 Dispozitive de eşapament. Vezi a 2-a parte 2.20. 

Jucării. Vezi a-2-a parte, 2.23. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 



91.01 9101.19 
 9101.91 
91.02 9102.19 

 9102.91 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.14 9014.10 Radio-elemente artificiale. Vezi a 2-a parte, 2.16. 

 9014.20  
 9014.80  
 9014.90  
90.15 9015.10 Instrumente de măsura. Vezi a 2-a parte, 2.15 

 9015.20 Aparate terminale. Vezi a 2-a parte, 2.17.2. 
 9015.30  
 9015.40  
 9015.80  
90.16-17 90.16.00   Seringi şi ace. Contraceptive. Vezi a 2-a parte, 2.9. 
90.18 9018.31  

 9018.39  
 9018.90  
90.22 9022.21 Elemente radio. Vezi a 2-a parte, 2.16. 

  
 
9022.29 

* Obiecte interzise 
Paratrăsnete care conţin elemente radio 

90.23 9023.00  
90.25 9025.80  
90.26 9026.10  

 9026.20  
 9026.90  
90.27 9027.20  

 9027.50  
 9027.80  
90.29 9029.10  

 9029.20  
90.30 9030.10  
90.31 9031.20  

 9031.80  
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Radio-elemente artificiale. Vezi a 2-a parte, 2.16. 

 
 
 

91.08 9108.11- Radio-elemente artificiale. Vezi a 2-a parte, 2.16. 
9108.12 
9108.19 



93.01 9301.00 Echipament de război şi alte echipamente similare. Arme 
militare. Revolvere, pistoale. Alte tipuri de arme, părţi şi accesorii. Vezi 
a 2-a parte, 2.21. 

93.02 9302.00  
93.04 9304.00  
93.05 9305.10  

 9305.90  

  * Obiecte interzise 

93.06 9306.21 Cartuşe de vânătoare şi de război 
 9306.30  
 

91.10 9110.12 
9110.90 

91.14 9114.40 
9114.90 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Muniţie. Cartuşe nemarcate. Vezi a-2-a parte, 2.21. 

93.07 9307.00   Arme albe. Vezi a 2-a parte, 2.21. 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01 Articole pentru îngrijirea nou născuţilor. Vezi a 2-a parte 2.22. 

Echipamente electrice. Vezi a 2-a parte, 2.17. 
94.03 
94.05 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 9504.30   Aparate de jocuri de noroc. Vezi partea a 2-a 2.23 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Jucării. Vezi a-2-a parte, 2.23 
Echipamente destinate cazinourilor autorizate. Vezi a 2-a parte 2.23. 



Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie 
96.01-96.13. 

Cod S.H. 
9613.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a 2-a parte, 2.2. Dispoziţii speciale şi parag. 2.13. 

 9613.20  
 9613.30  
 9613.80  

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale, produse animale şi de origine animală 

 
2.1.1 Albine, miere, ceara şi produse agricole 
- importul de albine poate fi autorizat numai după prezentarea unei autorizaţii speciale elibetată de 

Ministerul Agriculturii în condiţiile fixate de aceasta autorizaţie 
- tranzitul din  frontiera în  frontiera, fara  a  avea  acces  la  expediţie, este scutit de  orice fel  de 

formalitate sanitara (vezi anexa1) 
- se autorizează importul de produse şi materiale apicole (miere şi ceara sub orice forma) cu condiţia 

prezentării unui certificat sanitar eliberat de autoritatea competenta din ţara de origine. Menţiunile 
din acest certificat  pot fi simplificate (în cazul acariozei, documentul se poate limita la a atesta 
absenta contactului dintre miere şi ceara, pe de o parte, şi albine pe de alta parte, începând cu 72 ore 
înainte de expediere). 

- la import, mierea naturala este supusa unei verificări sanitare efectuate de către unul dintre 
veterinarii celor 22 de posturi de inspecţie de frontiera (excluzând toate celelalte posturi) (vezi 
paragraful 2.1.3 şi anexa 2). 

Excepţia de la verificarea sanitara se face pentru mierea naturala în greutate de pana la 2 kg. şi 
expediata în colete poştale, fara caracter comercial. 

 
2.1.2. Lipitori 
- lipitorile trebuie să fie ambalate în pământ de mlaştina sau în muşchi, închise bine intr-un sac de 

pânza şi puse intr-un al doilea recipient (lădiţa din lemn sau cos) umplut cu fin sau paie. 
 

2.1.3. Produse animale şi  de origine animală destinate consumului uman sau animalelor de 
companie 
Regula generala: 
(a) Produsele de origine animală pentru consum nu pot proveni decât dintr-o ţara autorizata pentru a 

importa  pe  teritoriul  naţional.  În  cazul  în  care  nu  sunt  interzise  prin  dispoziţii  speciale  ale 
Autorităţilor din Sănătate, importul, sub regim vamal, exceptând tranzitul din frontiera în frontiera, 
fara a accesa expediţia, este autorizat cu condiţia să respecte reglementarea sanitara în vigoare, 
după cum urmează: 

- un certificat sanitar şi de igiena eliberat de un inspector veterinar, intr-unul din cele 22 de 
posturi de inspecţie de frontiera sau intr-unul din cele 8 posturi de inspecţie sanitara (vezi 
anexa2) 

- prezentarea unui certificat sanitar sau de salubritate eliberat de către autoritatea competenta din 
ţara de origine, atunci când aceasta reglementare este prevăzută prin lege 

- verificarea vamală la unul din cele 22 posturi de inspecţie vamală de frontiera 
 
 

(b) În cazul tranzitului din frontiera în frontiera, cu respectarea interdicţiilor în vigoare, şi fara a accesa 
expediţia, produsele sunt scutite de formalităţile indicate la pct. (a) 

 
Excepţie: 
Cu condiţia ca importul lor să nu fie interzis şi să nu aibă un caracter comercial, următoarele produse 
sunt scutite de orice formalitate sanitara în limitele următoare: 

- 1 kg pentru carne şi produse din carne 
- 2 kg pentru celelalte produse animale şi de origine animală. 

Pentru detalii se poate contacta Ministerul Agriculturii şi Pădurilor la adresa poştală: 
Ministry of Agriculture and Forestry 
175, Chevaleret ave 
75646 PARIS CEDEX 13 
Tel: 49558150 



- serviciul veterinar de sănătate şi protecţie animală (animale vii); 
- serviciul veterinar de igiena alimentara (produse animale şi de origine animală) 
Este interzis importul anumitor produse avicole, originare sau provenind din ţări unde se folosesc 
substanţe care conţin arsenic, antimoniu, estrogen în alimentaţia şi dezvoltarea animalelor. Este vorba 
de alte ţări în afara de: Belgia, Bulgaria, China, Cehia, Danemanrca, Dominica, Germania, Marea 
Britanie, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Madagascar, Mauritius, Maroc, Olanda, 
Polonia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Tunisia, Turcia (Informaţii privind 
aceasta reglementare se pot obţine de la Ministerului Agriculturii). 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 

 
Va fi publicat un proiect privind exigentele sanitare pentru plante, produse vegetale şi alte obiecte, care 
va indica masuri tehnice aplicabile produselor de acest gen. 
Totodată este în lucru un proiect de măsuri de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, 
produselor vegetale şi alte obiecte. 
Următoarele dispoziţii rămân valabile: 

- condiţiile generale de import şi ambalare a plantelor şi produselor vegetale care pot conţine 
organisme dăunătoare periculoase pentru culturi sunt emise de Ministerul Agriculturii şi Pădurilor 
şi Ministerul însărcinat cu bugetul care decide lista produselor care pot transporta aceste organisme 

- în momentul importării lor, aceste produse trebuie să fie examinate de un agent însărcinat cu 
protecţia vegetalelor şi să fie însotite de un certificat fitosanitar eliberat de ţara de origine conform 
modelului din anexa 3 

 
Cazuri particulare – la dispoziţiile generale privind controlul fitosanitar sunt adăugate dispoziţii 
speciale care se refera la lupta împotriva introducerii paraziţilor (ex: păduchele de San Jose). Acestea 
sunt: 

- interdicţii la importul unor produse care provin din anumite ţări 

- adoptarea unor masuri restrictive (prezentarea unui certificat tehnic de import) 

- restricţii de intrare mai stricte (dezinfectarea obligatorie a produselor, efectuata în birourile de vama 
echipate cu instalaţii specifice (afumare)) 

- masuri care se refera la prezentarea şi ambalarea mărfurilor 

- certificate fitosanitare detaliate pentru produse de o anumita provenienţa 
 

Anumite vegetale sau produse vegetale sunt scutite, cu titlu general, de control, de prezentarea 
documentelor şi de restricţiile de intrare atunci când sunt introduse pe cale poştală, cu condiţia să nu fie 
interzise la import şi să nu prezinte un caracter comercial. 

 
Dispoziţii speciale: 

 
Anumite plante (ex: orhidee) sunt supuse, pe lângă formalităţile fitosanitare şi dispoziţiilor Convenţiei 
de la Washington şi reglementarilor Uniunii Europene care se refera la speciile de fauna şi de flora pe 
cale de dispariţie. Importul articolelor care conţin părţi animale sunt reglementate prin Convenţia de la 
Washington. 

 
Astfel, importul acestor produse indiferent de regimul vamal, inclusiv tranzitul din frontiera în frontiera 
fara acces la expediţie, este autorizat atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- importul să fie făcut de către un birou vamal abilitat 

- să fie prezentate următoarele documente: o autorizaţie de import sau de tranzit elibetată de Direcţia 
de Protecţie a Naturii şi Peisajelor şi permis de export obţinut din ţara de origine (permis CITES, 
anexa 4) 



Orice informaţie în legătura cu aceasta reglementare poate fi obţinută de la: 
Directorat for Nature Protection and Land Development 
14, bd du General Leclerc – 92524 NEUILLY CEDEX. 
Tel: 40812122 

 
Orice informaţie în legătura cu dispoziţiile aplicabile plantelor şi produselor vegetale poate fi obţinută 
de la: 
Ministere charge de l’Agriculture et de la Foret 
Service de la protection des vegetaux 
175, strada Chevaleret – 75646 PARIS CEDEX 13 
Tel: 49558150 

 
2.2.1. Vegetale, plante, cereale, rădăcini şi bulbi pentru consumul uman - cartofii pentru sămânţă, 
cartofii noi şi alţii, cerealele, ceapa şi usturoiul de sămânţă trebuie să fie însotite de un certificat 
fitosanitar (anexa 3) 

 
2.2.2. Fructe şi citrice - importul de citrice proaspete, smochine, mere, pere, gutui, caise, piersici 
(inclusiv nectarine), cireşe, prune, coacăze, coacăze negre, zmeura (din toate ţările), căpşuni este admis 
doar cu prezentarea unui certificat fitosanitar (anexa 3). 
Intrarea în FRANTA a fructelor proaspete originare sau care provin din ţări contaminate cu păduchele 
de San Jose este autorizata numai dacă: 

a) sunt însotite de un certificat fitosanitar în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale 
pentru protecţia vegetalelor, care să garanteze ca fructele nu sunt contaminate 

b) sunt controlate în momentul vămuirii de către un agent al serviciului de protecţie a vegetalelor 
care să verifice dacă fructele sunt sănătoase sau să ordone dezinfectarea, respingerea, 
distrugerea sau utilizarea lor în dulceţuri 

 
 

2.2.3. Seminţe - majoritatea seminţelor sunt supuse unui control special al culorii şi de depistare a 
cuscutei, precum şi controlului purităţii şi calităţii procesului de germinaţie. Totuşi, sunt scutite de 
controlul pentru depistarea cuscutei eşantioanele de seminţe furajere de pana la 3 kg destinate 
cometului care sunt importate pe cale poştală, cu condiţia ca pachetele din colet să nu depăşească 300 g 
fiecare. 

 
2.3 Produse ale industriei alimentare - importul produselor din industria alimentara se supune 

regulilor fixate de către Direcţia Generala a Alimentatei, Ministerul Agriculturii. 
 

2.4 Băuturi, lichide alcoolice - suc de struguri, must parţial fermentat, vin proaspăt, lichior. 
Importul lor este supus condiţiilor particulare prevăzute de către “Avizul importatorilor” (“Avis aux 
importateurs”) publicat periodic (producţia, printre altele este livrata printr-un bon de import eliberat de 
Institutul de vin de consum). 

 
2.5 Tutun – datorita monopolului aplicat în cazul importului de tutun originar din terţe ţări, acesta 
poate fi importat numai de Societe naţionale d’exportation industrielle des tabacs et  allumettes 
(SEITA). 

 
Totuşi, tutunul poate fi importat de persoane fizice în baza unei autorizaţii speciale emisă de Autoritatea 
Vamală în conţine de max 2 kg, în scopuri ne comerciale. Pentru cantităţi ce depăşească 2 kg este 
necesară transmiterea unei solicitări oficiale de import la Directoratul General Vamal. Tutunul 
comercializat în Franţa de către SEITA nu beneficiază de aceste excepţii la import. Fara autorizaţiile 
indicate mai sus tutunul nu poate fi importat în Franţa în cantităţi ce depăşească necesarul de călătorie. 
În cazul importului pentru consum casnic pentru tutun se aplica taxe vamale, de consum şi de vânzare. 
(TVA şi taxe BAPSA). 

 
2.6 Produse antiparazitare de uz agricol – produsele de acest tip ambalate pentru vânzare pot fi 

importate numai dacă fac obiectul fie al unei omologări, fie al unei autorizaţii provizorii pentru 
vânzare sau import, fie al unei autorizaţii de distribuire pentru experimente sau de o dispensa de 



omologare  (pentru orice informaţie suplimentara privind aceasta reglementare,  se  contactează 
ministerul agriculturii, direcţia generala de alimentaţie). 

 
2.7 Produse fertilizate pentru agricultura – importul acestor produse trebuie aprobat sau autorizat 

temporar (în cazul vânzării) dacă nu există prevederi în cadrul Comunitarii Europene sau prin 
aplicarea standardelor franceze NF 

Importul acestor produse prevede: 

- pentru produsele fertilizate EEC şi pentru produsele supuse standardelor NF: marcare 
regulamentara pe etichete şi ambalaje 

- pentru produsele supuse obţinerii unei autorizaţii sau pentru obţinerea unei autorizaţii temporare 
pentru vânzare: marcare regulamentara a etichetelor şi prezentarea deciziei de aprobare pentru 
vânzare 

2.8 Narcotice - importul se face pe baza unei autorizaţii eliberate de către Medicaments Bureau 

2.9 Produse farmaceutice 

2.9.1 Medicamente –  importul trebuie autorizat de Ministry of Health (Ministerul  Sănătăţii) sau 
Ministry of Agriculture (Ministerul Agriculturii). 

2.9.2 Contraceptive – altele decât medicamentele şi prezervativele pot fi importate numai de companii 
care au obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii. Contraceptivele care sunt considerate medicamente 
sunt supuse reglementarilor pentru medicamente (vezi paragraful 2.9.1). 

2.9.3 Suzete – trebuie să aibă inscripţionat un marcaj. 

2.9.4 Seringi şi ace – importul lor se efectuează pe baza unei autorizaţii eliberate de către Ministerul 
Sănătăţii. 

2.10 Chibrituri chimice şi lemn prelucrat pentru producerea lor – legislaţia vamală asigura 
monopolul asupra importului acestor produse 

2.11 Obiecte din cauciuc - importul prezervativelor din cauciuc se face pe baza următoarelor 
documente: aprobare certificata emisă de Ministerul Industriei, fie decizie de admitere a mărcii NF 
şi prezenta mărcii pe produs, fie certificat de conformitate a anumitor standarde străine 
recunoscute a fi echivalente şi prezenta mărcii NF pe produs. 

2.12 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

- Cărţile, broşurile, ziarele, publicaţiile, imprimatele, importate din străinătate, sunt supuse în 
interesul de ordin public la restricţii şi condiţii particulare, în special la verificarea de către agenţi ai 
Ministerului de interne, cărora le revine datoria de a decide asupra admiterii sau respingerii de cărţi 
şi alte articole. 

- Următoarele obiecte sunt scutite de control: cele destinate Bibliotecii Naţionale, trimiterile în 
număr mic destinate diplomaţilor şi trimiterile destinate UNESCO 

2.13 Perle fine sau de cultura, pietre şi metale preţioase, lucrări din ele, gablonzuri. 

2.13.3 Perle  şi  pietre  preţioase  –  importul  de  pietre  preţioase  şi  perle  sunt  supuse  aplicării 
dispoziţiilor legale care previn fraudele şi falsurile 

2.13.4 Metale comune dublate sau placate cu aur, argint sau platina. – nu pot fi admise la import 
decât dacă au marca comerciantului din Franţa, fiind prima lor vânzare. Marca are forma unui 
pătrat, cu una dintre laturi în forma de arc de cerc. 

2.13.5 Lucrări din metale preţioase (aur, argint, platina). – articolele de acest tip pot fi importate 
pentru vânzare numai dacă poarta marca importatorului. Înainte de vânzare sunt testate şi 
marcate de Naţional Guarantee and Industrial Services Directorate 

2.14 Televizoare – importul tuturor receptoarelor TV, este supus declarării vamale, care va fi transmisa 
serviciului de redevanţă audiovizuala. Reglementarea se aplica tuturor tipurilor de receptoare de 



Franţa 
televiziune (aparate alb-negru sau color, cu echipamente hi-fi incorporate, tuner, montate în 
ceasuri sau radio-deşteptătoare, teleproiectoare). 

2.15 Instrumente de măsura - importul se efectuează pe baza unei declaraţii de intrare vizata de către 
sub direcţia metrologica (Ministerul Industriei). Nu este necesară prezentarea unei astfel de 
declaraţii când produsele au fost supuse unei verificări CEE, având un marcaj în acest sens. 

2.16 Radio-elemente artificiale – importul se face pe baza unei autorizaţii prealabile elibetată de către 
Comisia Interministeriala a radio-elementelor. 

2.17 Echipamente electrice - Importul se face pe baza: 

- fie a unei atestări de conformitate la normele naţionale sau europene care se aplica produsului 
respectiv, stabilit şi semnat de producător sau importator 

- fie unui certificat de conformitate eliberat de un laborator recunoscut la nivel european, sau o marca 
naţională aplicata pe produs 

Aparate electrice şi electronice care pot crea perturbaţii electromagnetice. – importul lor este 
condiţionat de prezenta mărcii EC pe produs. Acest marcaj poate există numai pe produsele care 
respecta normele sau care sunt însoţite de un dosar tehnic de construcţie. 

2.17.1 Terminale (material telefonic şi emiţătoare, receptoare) - importul se poate face pe baza 
prezentării unui certificat de aprobare eliberat de Ministerul Telecomunicaţiilor. 

2.17.2 Acceptarea echipamentelor care au in componenta lor acumulatori si baterii cu litiu nu 
este valabila decat pentru trimiterile importate sau in tranzit din statele ale caror operatori au 
primit aprobarea autoritatii competente a avitatiei civile (vezi circulara BI UPU nr. 167/22 
septembrie 2014 – a inlocuit circulara nr. 57/22 aprilie 2014). 

 
 

2.18 Căşti moto - importul se face pe baza unei decizii de admitere cu marca NF, şi a prezentei 
acestei mărci pe produs, sau în baza prezentării unui certificat de aprobare eliberat de Ministerul 
Industriei 

2.19 Stingătoare de incendiu - importul lor se face pe baza unei decizii de admitere cu marca NF, sau 
în baza prezentării unui certificat de aprobare eliberat de Ministerul Industriei 

2.20 Dispozitive de eşapament - importul lor se face pe baza unei fise de recepţie sau de omologare, 
cu condiţia ca produsul să aibă un anumit număr de marcaje. 

2.21 Echipament de război - importul se efectuează doar prin prezentarea la biroul vamal de import a 
unei licenţe elibetată de Autoritatea Vamală (licenţa este denumita AIMG – vezi anexa 5) 

2.22 Articole pentru îngrijirea nou născuţilor – produsele trebuie să poarte indicaţia “conforms to 
safety instructions”/“conform exigentelor de securitate” pe articol sau pe ambalaj. Importatorul 
trebuie să poată prezenta un dosar în care să fie descrise modalităţile prin care fabricantul s-a 
asigurat de respectarea standardelor, precum şi adresa şi locul de fabricare şi depozitare 

2.23 Jucării 

Importul se face dacă produsul prezintă un marcaj cu: 

- numele, marca şi adresa fabricantului, reprezentantul sau importatorul 

- simbolul CE 

Importatorul trebuie să prezinte, la dispoziţia autorităţii vamale, un dosar pentru serviciile vamale cu 
informaţii asupra modalităţilor folosite pentru a se asigura conformitatea jucăriilor cu exigentele de 
securitate. 

Importul de jocuri mecanice şi pieselor detaşate ale acestora, destinate cazinourilor se face cu 
autorizaţie elibetată de Ministerul de Interne. 
Este interzis importul de aparatura pentru jocuri de noroc. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1 Completarea declaraţiilor vamale - declaraţiile vamale trebuie completate cu toate indicaţiile 
necesare pentru aplicarea drepturilor, taxelor şi masurilor de control, atât la import cat şi la export: 

- numele, prenumele şi adresa expeditorilor şi destinatarilor 

- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 

- denumirea mărfurilor şi codul din sistemul armonizat 

- greutatea neta 

- valoarea trimiterii, precizând moneda folosita 

În completare, anumite informaţii suplimentare legate de situaţia bunurilor (cadouri, eşantioane, mărfuri 
retur sau admise temporar) faţă de reglementările vamale trebuie prezentate pe declaraţia vamală. 
Declaraţia vamală este considerata, în baza legislaţiei franceze, declaraţie adevărată, care implica 
responsabilitatea expeditorului, în baza semnăturii sale. 

3.2 Necesitatea inserării facturilor - cu excepţia cazurilor când sunt suspectate abuzuri, pentru 
trimiterile poştale fara caracter comercial, oricare ar fi valoarea lor şi trimiterile comerciale cu o 
valoare globala, egala sau mai mica de 500 F, nu se solicita facturi 

3.3 Necesitatea justificării originii mărfurilor – originea trebuie justificata în cazul schimburilor la 
tarife preferenţiale stabilite în baza unor acorduri între Uniunea Europeană şi ţări diverse sau 
urmare unor acorduri de asociere la Uniunea Europeana. Prezentarea unui certificat EUR 1 este 
necesar în următoarele cazuri: 

- pentru mărfuri schimbate între CEE şi ţările din AELE – Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, 
Suedia, Elveţia 

- în relaţiile preferenţiale cu anumite ţări din Africa, Caraibe şi Pacific (state ACP) şi în ţările şi 
teritoriile de peşte ocean asociate la CEE (PTOMA) 

- în relaţiile preferenţiale cu teritoriile spaniole din Ceuta, Mellila 

- în relaţiile preferenţiale cu ţări din Maghreb (Algeria, Tunisia, Maroc) 

- în relaţiile preferenţiale cu Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Siria, West Bank şi Gaza 

- în relaţiile preferenţiale cu insulele Feroe şi Principatul Andora 

- în  relaţiile  preferenţiale  cu  Polonia,  Ungaria,  Cehia,  Slovacia,  România,  Bulgaria,  Slovenia, 
Croaţia, Macedonia şi Bosnia-Herzegovina. 

Exceptând aceste dispoziţii, certificatul EUR 1 poate fi înlocuit cu: 

- fie un formular EUR 2 completat de exportator, în cazul în care valoarea bunurilor nu depăşeşte: 

- 5400  EUR  în  schimburile  cu  Polonia,  Ungaria,  Cehia,  Slovacia,  România,  Bulgaria, 
Slovenia 

- 5200 EUR în schimburile cu insulele Feroe 

- 3200 EUR în schimburile cu Bosnia Herzegovina, Croaţia şi Macedonia 

- 3050 EUR în schimburile cu Cipru, Egipt, Israel, Liban, Maroc, Iordania, Malta, Statele 
ACP şi PTOMA 

- 850 EUR în schimburile cu Algeria, Siria şi Tunisia 



Franţa 
-fie o declaraţie făcuta de exportator când valoarea bunurilor nu depăşeşte:  

- 5400 EUR în schimburile cu ţările AELE; 
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- 5200 EUR în schimburile cu teritoriile spaniole din Ceuta şi Mellila; 

- 3050 EUR în schimburile cu Principatul Andorra 

Franţa 

Pentru aplicarea unor tarife preferenţiale pentru bunuri originare din ţări în curs de dezvoltare este 
necesar un certificat de origine model A. În cazul în care valoarea bunurilor este mai mica de 2700 
EUR certificatul model A poate fi înlocuit cu un formular APR completat de exportator. 

3.4 Diverse dispoziţii vamale 

A. Trimiteri expediate de la o persoana fizica la o persoana fizica - pot fi scutite de drepturi şi taxe 
vamale trimiterile mici fara caracter comercial. Sunt considerate “trimiteri mici fara caracter 
comercial”, coletele adresate persoanelor fizice şi expediate de persoane fizice,  indiferent  de 
metoda de transmitere. Aceste trimiteri trebuie să aibă un caracter ocazional, sau să conţină bunuri 
pentru uz personal sau al familiei. Trimiterile de acest tip trebuie să nu aibă caracter comercial – 
prin natura şi cantitate – şi trebuie expediate fara a fi condiţionate de plata ulterioara. 

Scutirea de taxe şi/sau drepturi se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- valoarea trimiterilor, inclusiv a produselor limitate cantitativ, să nu depăşească echivalentul a 45 
EUR (produse din terţe ţări) 

- următoarele produse nu pot fi importate decât în limitele cantitative prevăzute mai jos, oricare ar fi 
ţara de provenienţa a trimiterii: ţări membre CEE sau altele, după cum urmează: 

Produse din tutun: 

- 50 de ţigări sau 

- 25 de ţigarete (ţigări a căror greutate e maxim 3 g/bucata) sau 

- 10 ţigarete foi sau 

- 50 g de tutun de fumat. 

Alcool şi băuturi alcoolice: 
- băuturi distilate şi spirtoase cu conţinut de alcool mai mare de 22% vol , alcool etillic de 80 % vol – 

1 litru sau 

- băuturi distilate şi spirtoase, vin, băuturi aperitive, spirt obţinut prin distilarea trestiei de zahăr, sake 
sau băuturi similare cu conţinut de alcool mai mare de 22% vol, vin spumos, vin de desert - 1 litru 
sau 

- aperitive alcoolice nedenaturate, pe baza de vin sau alcool, sake sau băuturi asemănătoare având 
concentraţia de cel puţin 22 % vol., vinuri spumoase, lichior: 1 litru sau 

- vin: 2 litri. 

Diverse produse: 

- parfumuri: 50 g sau 

- apa de toaleta: 0,25 l sau 8 uncii 

- cafea 500 g sau 

- esenţa de cafea: 200 g sau 

- ceai: 100 g sau esenţa de ceai: 40 g. 

În cazul în care bunurile supuse limitărilor cantitative şi incluse în trimiteri mici cu caracter non- 
comercial depăşesc limitele indicate mai sus nu se aplica scutiri de la plata taxelor vamale. 

 
B. Trimiteri cu valoare mica - coletele a căror valoare nu depăşeşte echivalentul a 23 EUR sunt 
admise fara taxe, cu excepţia mărfurilor interzise, a parfumurilor şi apei de toaleta şi a produselor 
alcoolice sau din tutun. 

Bunurile importate ca parte a unor comenzi poştale nu sunt scutite de la plata taxelor vamale. 
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3.4.2 Formalităţi ale controlului de comerţ exterior – pentru anumite produse se aplica 

reglementările relative la controlul de comerţ exterior. Dacă este necesar, importul lor se face 
pe baza unei licenţe, a unei declaraţii de import model DI sau a unui certificat de import, etc. 

3.4.3 Formalităţi de vămuire pentru mărfurile vândute prin corespondenta 

Condiţiile de import în Franţa prin trimiteri poştale a mărfurilor vândute prin corespondenta de 
către întreprinderi străine sunt supuse unor reglementari specifice. Formalităţile de vămuire 
trebuie efectuate de către un reprezentant al furnizorului străin domiciliat în Franţa şi acceptat 
de Direcţia Generala a Vămilor şi Drepturilor Indirecte; respectivul reprezentant trebuie să 
folosească o procedura speciala de abonament pentru vămuirea mărfurilor (incluzând cataloage 
şi imprimate publicitare). 

3.5.   Dispoziţii diverse 

Legislaţia franceză nu prevede nici un fel de dispoziţii care să vizeze pedepsirea infracţiunilor 
vamale comise în ceea ce priveşte trimiterile poştale. Aceste infracţiuni sunt supuse 
dispoziţiilor generale ale legilor vamale referitoare la importuri şi exporturi frauduloase. Este 
important de reţinut faptul ca toate mărfurile importate în Franţa sau exportate din Franţa 
trebuie declarate în vama, declaraţiile trebuind să fie completate în mod corespunzător. 

 
 
Actualizare Circulara UPU 14/19.02.2018) 
 

Autoritatea Aviaţiei Civile din Franţa, organ abilitat în probleme legate de transportul aerian, a 
autorizat cu începere de la 22 decembrie 2017 operatorul poştal naţional să trimită, primească şi prelucreze 
în tranzit poştal trimiteri conţinând bunuri periculoase, aşa cum sunt ele referite în Instrucţiunile Tehnice 
ICAO (Organizaţia Internaţională de Aviaţie Civilă), paragraful 2.3.2, al. d şi e, după cum urmează: 

- elemente sau baterii cu litiu-ion, conţinute în echipament (UN 3481), în concordanţă cu 
prevederile Secţiunii II din Instrucţiunile de ambalare nr. 967. Niciun colet nu va putea conţine mai mult 
de 4 elemente sau 2 baterii; 

- elemente sau baterii cu litiu-metal, conţinute în echipament (UN 3091), în concordanţă cu 
prevederile Secţiunii II din Instrucţiunile de ambalare nr. 970. Niciun colet nu va putea conţine mai mult 
de 4 elemente sau 2 baterii. 
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Gabon 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carnea şi măruntaiele care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate produsele care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii, părţi de planta; bulbi, rădăcini alte produse de acest tip; flori tăiate 
şi frunziş ornamental 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

06.02 0602.10 Butaşi fara rădăcina 
 0602.20 Arbori, arbuşti, tufe din specii care produc fructe comestibile sau nuci. 

 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Păstăi uscate de vegetale leguminoase, porumb dulce, fructe zdrobite seci, 

dar dulci din speciile "Capiscum" sau "Pimenta" 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructele comestibile, cojile de citrice şi de pepene trebuie să fie însoţite de 

un certificat fitosanitar 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.01-10 Boabe de Coffea robusta originara din estul Africii (ţările AOF) şi Rep. 

Dem. Congo care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Cereale de orice tip care nu sunt însoţite de certificat fitosanitar 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.01-09 Toate  produsele  de  acest  tip  care  nu  sunt  însoţite  de  un  certificat 

fitosanitar 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 
industriale sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Nu există restricţii la import daca produsele sunt însoţite de certificat 

fitosanitar 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11 Opium brut 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.01-04 Toate  produsele  de  acest  tip  care  nu  sunt  însoţite  de  un  certificat 

fitosanitar. 
 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU PRODUSE 
ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI  ALIMENTARE 
PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.08 1508.10 Ulei de arahide 

 1508.90 Ulei de palmier 
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SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE  ŞI  OTET,  TUTUN  ŞI  INLOCUITORI  DE  TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Toate produsele care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
17.01 1701.11 Trestie de zahăr 

1701.12 Sfecla de zahăr 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făina, amidon sau lapte; produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01-09 Produsele care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01-06 Produsele care nu sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01-02 Apa minerala 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.1 2301.10 Făina, făina integrala şi peleta 
23.2 Tarate 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi piatra; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.17 2517.10 Pietriş 
25.22 2522.10 Var 
25.23 Ciment 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.02 2602.00  Magneziu 
26.12 2612.10   Uraniu 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.06 2706.00 Gudron 
27.10 2710.00 Ulei de parafina 
27.11 2711.13 Gaz butan 

 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Morfina. Diacetilmorfina 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-02  3001.10 Glande şi alte organe 

3002.10 Vaccinuri medicinale 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01-05 Toate produsele care nu sunt supuse unui control fitosanitar 
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Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; anumite 
preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-03  3601.00 Pudra propulsiva 

3602.00 Explozibili preparaţi 
3603.00 Fitile detonante 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.02 3802.10 Carbon activ 
38.07 3807.00 Gudron de lemn 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01-11 Articole care nu sunt supuse inspecţiei fitosanitare. 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; articole manufacturate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01-04 Sub rezerva unei inspecţii fitosanitare 

 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN   LEMN, 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
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Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Ediţiile unor cărţi publicate ilegal nu pot fi importate 

 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 60: Tricotaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, 
BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE 
ŞI PUF ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
67.01-04 Articole care nu sunt supuse inspecţiei fitosanitare 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment ,azbest, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE   PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.2 Diamante 
71.3 Pietre preţioase 
71.08 7108.11- 

7108.12 
Aur 

 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: 
 
 
 
 

Capitolul 73: 

Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Produse fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 

 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru  

 Nu există informaţii  

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel  

 Nu există informaţii.  

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu  

 Nu există informaţii.  

Capitolul 77: Rezervat  

 Nu există informaţii.  

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb  

 Nu există informaţii.  

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc  
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  Nu există informaţii.  



Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 
ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi materiale pentru căile ferate şi părţi ale acestora; aparate  
mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizarea cailor de comunicaţii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.06 9306.21 Cartuşe militare şi sportive 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-03 9301.00 Arme militare 

 9302.00 Revolvere, pistoale, carabine 
 9303.30 Alte puşti de vânătoare, sportive (cu 2 ţevi) şi carabine 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
94.05 9405.50 Lămpi şi lanterne de vânătoare, 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole sportive; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 9504.30 Aparate pentru jocurile de noroc 



Capitolul 96: Diferite articole manufacturate 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 
 

Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1. Animalele şi 
produsele de origine 
animală 

Importul de animale, produsele de origine animală poate fi autorizat 
prin prezentarea unui certificat fitosanitar eliberat de către autorităţile 
competente din ţara de origine şi supus dispoziţiilor AGG (Gabonese 
Governamental                    Decree)                    nr.                    2925. 

 
 
 
 
 
 

2.2. Plante şi produse 
de origine vegetală 

În momentul importului în Gabon plantele şi produsele vegetale sunt 
supuse inspecţiei fitosanitare în conformitate cu reglementările în 
vigoare (AGG din 12 iunie 1945). 

 
 
 
 
 
 

2.3. Produsele 
antiparazitare de uz 
agricol 

Nu există restricţii la import 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Băuturi şi 
băuturi alcoolice 

Nu există restricţii la import 

 
 
 
 
 
 
 

2.5. Tutunul Statul Gabon deţine monopolul tutunului 
 
 

2.6. Uleiuri minerale Nu există restricţii la import 
 
 

2.7. Narcotice Cu excepţia unor cazuri speciale, toate narcoticele sunt strict interzise 
 
 

2.8. Produse 
farmaceutice 

Nu există restricţii la import, dar acestea sunt supuse la sosire unui 
control efectuat de o companie deţinută parţial de stat. 

 
 
 
 
 
 

2.9. Chibrituri 
chimice 



Nu există restricţii la import. 
 
 

2.10. Articole   din 
cauciuc 

Nu  există  restricţii  la  import  cu  toate  ca  taxele  vamale  sunt 
prohibitive. 

 
 
 
 
 
 

2.11. Cărţi, broşuri, 
ziare, imprimate 

Toate  cărţile  şi  broşurile,  ziarele,  imprimatele  sunt  admise,  cu 
excepţia celor care sunt în detrimentul moralei publice. 

 
 
 
 
 

2.12. Perle  naturale 
sau de cultura, 
pietre  şi  metale 
preţioase, articole  
din aceste materiale, 
bijuterii de fantezie 

Nu există restricţii la import daca acestea sunt însoţite de certificat 
fitosanitar 

 
 
 
 
 
 
 

2.13. Televizoare Nu există restricţii la import cu excepţia materialelor pentru 
telecomunicaţii supuse autorizării speciale a Companiei de Posta şi 
Telecomunicaţii 

 
 
 
 

2.14 Instrumente de 
măsură 

Nu există restricţii la import 

 
 
 
 
 
 
 

2.15. Material de 
război 

Importul  este  strict  interzis  şi  este  supus  autorizării  speciale  a 
Ministerului Apărării şi din partea preşedenţiei Republicii 

 

 
 
 
 
 
 

2.16. Jocuri şi jucării Nu există restricţii la import daca acestea sunt însoţite de certificat 
fitosanitar 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1. Întocmirea 
declaraţiilor vamale 

 
. 

 
3.2. Necesitatea 
întocmirii facturilor 

O declaraţie vamală trebuie prezentata la importul tuturor bunurilor. 
Totuşi, o declaraţie verbala poate fi efectuata pentru bunurile pentru 
care   valoarea    pe    piaţă    este    mai   mica    de    100000   CFA 

 
 
Exceptând cazurile când este bănuit un abuz, administraţia vamală 
scuteşte de la prezentarea unei facturi fiscale trimiterile poştale care 
nu                 au                 un                 caracter                 comercial. 

 
 
 
 
 

3.3. Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

Justificarea originii mărfurilor trebuie să se facă printr-un certificat de 
origine pentru produsele schimbate sub un regim tarifar preferenţial 
ca rezultat al acordului Uniunii economice şi vamale a tarilor din 
Africa          Centrala          (UDEAC)          cu          diferite          ţări. 

 
 
 
 
 

3.4. Dispoziţii 
vamale diverse 

Administraţia vamală poate solicita pentru trimiterile mici destinate 
persoanelor fizice o taxa forfetara daca acestea: 
- prezintă un caracter ocazional 
- conţin  numai  bunuri  destinate  uzului  personal  sau  al  familiei. 

 
 
 
 

3.5. Dispoziţii 
contencioase 

Legislaţia gaboneza nu conţine nici o dispoziţie speciala privind 
pedepsirea infracţiunilor vamale legate de trimiterile poştale, dar 
există dispoziţii vizând infracţiuni generale. 
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Obiecte interzise la import 

 
 
1. Animale vii; 

2. Albine, lipitori, viermi de mătase, paraziţi şi distrugători pentru insecte; 

3. Substanţe biologice perisabile; 

4. Substanţe toxice, preparate medicale fara autorizaţia Ministerului Sănătăţii; 

5. Narcotice, substanţe psihotrope, preparate hormonale şi sanguine; 

6. Substanţe radioactive; 

7. Materiale explozibile, inflamabile şi alte substanţe periculoase; 

8. Articole şi materiale cu caracter imoral; 

9. Monezi şi devize locale şi străine, bancnote, cecuri de călătorie, alte valori 

10. Pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase; 

11. Platina, aur şi argint sau lucrări din aceste metale; 

12. Arme de război şi arme de foc, muniţie, cartuşe; 

13. Gaze lacrimogene şi paralizante precum şi armele necesare utilizării acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
Circulara 112/31.05.2010 
Administratia postala din Georgia informeaza asupra faptlui ca pachetele mici si coletele postale 
tip import ce contin bunuri non comerciale in valoare de mai putin de 110 SDR nu vor fi supuse 
taxelor vamale. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albinele, lipitorile şi viermii de mătase. Paraziţii şi distrugătorii vii ai 
acestor insecte, destinate controlului insectelor. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-02.07 Carne, carne de pasare. Vezi partea a doua, pct 1. 

 
* Obiecte interzise 

02.08 0208.90 Carne de câine, de pisica, de vulpe, de bursuc şi de maimuţă. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
02.08-02.10 Vezi partea a doua, pct. 1. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

 
03.01-03.07 Peşti. Vezi partea a doua, pct 1. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

04.01-04.06 Lapte şi produse lactate 
4.7 0407.00 Oua de rata, oua pentru clocit 
4.8 Produse ce conţin oua, produse prealabil tratate. Vezi partea a doua, 

pct. 1 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.02  Păr şi peri de animale 
05.04  Stomac 
05.05  Pene în stare bruta şi părţi ale acestora 
05.06  Oase şi părţi ale acestora, făina din oase 
05.07  Fildeş, coarne, coarne ramificate, copite 
05.10  Glande 
05.11  Sperma de animale. Vezi partea a doua, pct. 1 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 

Poziţie 
06.01-06.04 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Plante moarte sau vii expediate prin E.M.S. 

 

 
06.01-06.04 

* Obiecte admise condiţionat 
Plante, părţi de plante. Vezi partea a doua, pct. 2. 

0602.90 Anumite ciuperci nocive, agenţi patogeni, microbi patogeni de boli de 
animale. Vezi partea a doua pct. 2. 

 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-07.14 Anumite plante şi părţi de plante provenind din ţări non-europene şi din 

ţările Europei orientale şi meridionale. Vezi partea a doua pct. 2 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01-08.14 Părţi de plante, produse vegetale. Vezi partea a doua pct. 2 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. 
09.01-09.10 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-10.08 Plante, părţi de plante, produse vegetale, seminţe. Vezi partea a doua, pct. 2 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.04 Seminţe de cereale. Vezi partea a doua, pct. 2 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-12.14 Plante, părţi de plante, produse vegetale, seminţe, butaşi 

1213.00 Paie 
1214.90 Furaje grosiere. Vezi partea a doua pct. 2 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-13.02 Produse din plante, vezi partea a Doua pct. 22. 

1301.90 Răşină de canabis 
1302.11 Opium 

* Obiecte admise condiţionat 
Produse din plante. Vezi partea a doua, pct.2 
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Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-14.04 Părţi de plante, produse din plante. Vezi partea a doua, pct. 2. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-15.22 Produse animaliere şi vegetale, vezi partea a Doua punctele 1 şi 2 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-16.05 Orice preparate care conţin alcool metilic. 
16.01-16.02 1601.00 Carne preparata de cal sau din alte solipede, cu excepţia intestinelor lor subţiri. 

1602.20 
* Obiecte admise condiţionat 

16.01-16.05 Vezi partea doua, pct. 1 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H 
17.01-17.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.05-18.06 Preparate din cacao, vezi partea a doua, pct.2 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făina, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01  Diverse preparate alimentare 
19.02 1902.11 Paste alimentare care conţin oua 

 1902.30 Alte paste alimentare. Vezi partea a doua, pct. 4 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
Poziţie Cod S.H 
20.01-20.09 Nu există restricţii 
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Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01 2101.11 Preparate din cafea 

 2101.12  
21.05 2105.00 Gheata alimentara şi semipreparate care conţin oua, vezi partea a doua, pct. 4. 
21.06 2106.90 Preparate folosite la producerea berii, vezi partea a doua, pct. 2. 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.3 2203.00 Bere, produse pe baza de malţ, vezi Partea a doua, pct. 2 

 
* Obiecte interzise 

22.07-22.08        Absint, produse asemănătoare, cat şi materii prime destinate fabricării acestor 
băuturi (esenţe şi extracte), lichide având o concentraţie alcoolica de 82 grade 
sau mai mult 

 
* Obiecte admise condiţionat 

22.04-22.06 Vin, vin dulce, spumos, băuturi care conţin vin, rachiu. Vezi partea a doua, 
punctele 6 şi 7 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-23.09 Furaje. Vezi partea a doua pct. 5 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01  Tutun brut 
24.02  Ţigări, ţigarete şi alte produse din tutun 
24.03 2403.10 Tutun pentru fumat. Vezi partea a doua, pct. 8 

 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.05-25.08 Pământuri provenind din ţări non-europene şi care conţin părţi de plante sau 

humus cu excepţia turbei. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
25.01 2501.00 Nitrat de sodiu, sare de masa iodată. Vezi partea a doua, pct. 10 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.12 2612.10 Minereuri de uraniu 

 2612.20 Minereuri de toriu. 
  Vezi cap.28, poziţia 28.44 
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Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.10 2710.01 Ulei uzat, vezi 

2710.99 
Vezi partea a doua pct. 9 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-28.53 Gaz sau amestecuri gazoase inflamabile; materiale care degaja gaze uşor 

inflamabile în contact cu apa 
 

Materiale auto-inflamabile, materiale uşor inflamabile, de exemplu materiale al 
0 

căror punct de aprindere se situează sub 21 C 
 

Materiale toxice 
 

Sunt considerate ca toxice materialele care, în virtutea legilor şi ordonanţelor în 
vigoare, trebuie să fie obligatoriu marcate 

 
Substanţe corozive 

 
Acizi, baze, produse lacrimogene şi săruri metalice şi corozive cat şi compuşi 
sulfuroşi volatili 

2804.70 Fosfor alb sau galben 
28.44- 28.45 Materiale radioactive care conform legislaţiei interne din Germania trebuie să 

fie însotite de o autorizaţie speciala de transport. În cazul în care sunt expediate 
pe cale aeriana, se aplica şi prevederile IATA. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
Produse fitosanitare, vezi partea a doua, pct. 2 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.03 2903.62 DDT şi produse care conţin DDT 

29.05  Lichide cu un conţinut de alcool mai mare de 82% 
29.39  Anestezice 

 

* Obiecte admise condiţionat 
 

Produse fitosanitare, vezi partea a doua, pct. 2 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
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30.01-30.06 Preparate diverse care conţin alcool metilic. Părţi de animale copitate 
care nu sunt destinate consumului uman. 

Anestezice. 
30.02 3002.90 Anumiţi viruşi periculoşi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
 3002.20 Vaccinuri care conţin microbi patogeni ai bolilor de animale; medicamente care 

 trebuie să fie omologate şi înregistrate; medicamente expirate, seruri şi antigeni 
 pentru teste. 

3002.30 Vaccinuri, medicamente pentru animale 
30.06 3006.10 Material de sutura chirurgicala 

  Vezi partea a doua, pct.1 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01 3101.00 Îngrăşăminte animale, vezi partea a doua, pct. 1 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. 
32.01-32.15 Nu există restricţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-33.07 Produse cosmetice, produse pentru curăţenie şi întreţinere, vezi partea a doua 

pct. 1. 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-34.07 Produse cosmetice, articole de necesitate curenta egale cu acestea, produse 

pentru curăţenie şi întreţinere, 
vezi partea a doua, pct. 1. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.07 Înlocuitori de cheag. Vezi partea a doua, pct. 1. 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 

Piroforice; materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-36.06 Materiale autoinflamabile, materiale uşor inflamabile; de exemplu având un 

0 
punct de aprindere sub 21 C, lichide având o tărie alcoolica de 82% şi mai mult; 
materiale explozibile şi inflamabile cat şi obiectele care încărcate au materiale 
explozibile 
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3601.00 Pulberi propulsive  
3602.00 Explozibili preparaţi, diferiţi de pulberile propulsive  
3603.00 Accesorii de aprindere a focului de orice tip  
3604.10 Componente diverse de artificii  
3605.00 Chibrituri care au fost fabricate din fosfor galben sau alb  

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.04 3704.00 Placi fotografice, negative, etc., care pot fi utilizate la falsificarea monedelor şi 

documentelor, cat şi la producerea de imprimate şi la reproducerea bancnotelor 
 

37.06 Vezi obiectele interzise de la cap. 49 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. 
38.01-38.25 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. 
39.01-39.26 Nu există restricţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. 
40.01-40.17 Nu există restricţii 

 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-41.03 Piei şi blanuri de animale, vezi partea a doua pct. 1 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.02-42.03 Din piei şi blanuri de animale, vezi Partea a doua, pct 1 

 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-41.03 Piei şi blanuri de animale. Vezi partea a doua, pct. 1. 
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SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 Lemn uscat de vita de vie 
44.04 4404.10 Araci folosiţi 

4404.20 
44.21 4421.90 Stupi folosiţi şi nepopulaţi de albine 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. 
45.01-45.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
46.02. 4602.10 Stupi folosiţi şi nepopulaţi de albine 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Poziţie Cod S.H. 
47.01-47.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.02  Hârtie folosita la fabricarea chitanţelor, vezi partea a doua pct. 12 

 4802.56 Hârtie folosita la fabricarea biletelor de banca (bancnotelor) 
48.13  Hârtie pentru ţigări, tuburi de hârtie de ţigări, vezi partea a doua pct. 8 

 

Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-49.11 Imprimate şi reproduceri ale biletelor de banca. 

 

Obiecte care contravin Constituţiei, mijloace de propaganda şi sabotaj. 
Publicaţii, mijloace media audio şi video, ilustraţii sau reprezentări care incită la 
războiul de agresiune, mijloace de propaganda contrare Constituţiei, insigne ale 
contrare Constituţiei, defăimări ale preşedintelui Germaniei, statului şi simbolurilor 
sale cat şi a organelor constituţionale, propaganda cu caracter provocator la adresa 
armatei. 
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Glorificarea violentei, instigare la ura rasiala, punerea în pericol a tineretului. 
 

Publicaţii, înregistrări sonore sau optice, etc., care descriu violenta contra oamenilor 
intr-o manieră crudă sau inumană şi exprimă, în acest fel, o glorificare sau o 
subestimare a violenţelor de genul care incită la ura rasială, cu condiţia ca acestea să fie 
destinate nu numai pentru uzul pesonal al destinatarului. sau pe calea comerţului cu 
amănuntul prin corespondenta; alte publicaţii care se dovedesc în mod evident a leza în 
mod serios bunelor moravuri ale copiilor şi minorilor sau care au fost înscrise în lista 
publicaţiilor care reprezintă un pericol moral pentru tineret, pe calea comerţului cu 
amănuntul prin corespondenta. 

 
Publicaţii pornografice, suporturi sonore şi optice, etc., cu condiţia ca acestea să încalce 
dispoziţiile penale şi ca ele să nu fie destinate numai pentru uzul personal al 
destinatarului, sau pe calea comerţului cu amănuntul prin corespondenta. 

 
Trimiteri care comportă pe ambalaj menţiuni având un conţinut politic şi religios. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
49.07 4907.00 Mijloace de plata, titluri. Vezi partea a doua pct. 15 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. 
50.01-50.07 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-51.03 Lână, păr, vezi partea a doua pct. 1 

 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. 
52.01-52.12 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. 
53.01-53.11 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. 
54.01-54.08 Nu există restricţii 
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Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. 
55.01-55.16 Nu există restricţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de 

acest gen 
 

Poziţie Cod S.H. 
56.01-56.90 Nu există restricţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. 
57.01-57.05 Nu există restricţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Poziţie Cod S.H. 
58.01-58.11 Nu există restricţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. 
59.01-59.11 Nu există restricţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. 
60.01-60.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
 

Poziţie Cod S.H. 
61.01-61.17 Nu există restricţii 

 
Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 

croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. 
62.01-62.17 Nu există restricţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. 
63.01-63.10 Nu există restricţii 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. 
64.01-64.06 Nu există restricţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
65.01-65.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Poziţie Cod S.H. 
66.01-66.03 Nu există restricţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. 
67.01-67.04 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. 
68.01-68.15 Nu există restricţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. 
69.01-69.14 Nu există restricţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. 
70.01-70.20 Nu există restricţii 
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SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.18 7118.10 Monede, medalii. 

7118.90       Monede retrase din circulaţie sau devenite fara valoare ca mijloc de plata şi 
care au fost contrafăcute sau falsificate în anul 1850 sau mai târziu. Medalii contrafăcute sau falsificate 
în anul 1850 sau mai târziu. 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. 
72.01-72.29 Nu există restricţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. 
73.01-73.26 Nu există restricţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. 
74.01-74.19 Nu există restricţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. 
75.01-75.08 Nu există restricţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
76.03 7603.10 Praf sau pulbere de aluminiu 

7603.20 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. 
78.01-78.06 Nu există restricţii 
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Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
79.03 7903.10 Praf sau pulbere de zinc 

7903.90 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. 
80.01-80.07 Nu există restricţii 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
81.04 8104.30 Praf sau pulbere de magneziu 

 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. 
82.01-8215 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. 
83.01-83.11 Nu există restricţii 
83.01-83.12 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 
APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.42 8442.00 Planşe, forme, clişee sau negative care pot fi utilizate la falsificarea monedelor 
şi documentelor, ca şi pentru producerea de imprimate sau de reproducere a bancnotelor. 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.24  Vezi cap.49 
85.25 8525.10 Aparate de ascultat, mini-aparatura pentru spionaj 
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SECTIUNEA XVII: Vehicule, avioane, nave si echipament de transport asociat 

 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru oţel ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru oţel de comunicaţie 

 
Poziţie Cod S.H. 
86.01-86.09 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
87.01-87.16 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie Cod S.H. 
88.01-88.05 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. 
89.01-89.08 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. 
90.01-90.33 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. 
91.01-91.14 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
92.01-92.02 Nu există restricţii 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-93.07 Arme de foc sau obiecte asemănătoare, arme de foc portabile, arme automate, aparate 

de tir,  arme ascuţite sau pentru străpuns; părţile componente ale armelor de foc, arme de 
avertizare şi arme cu  compuşi iritanţi; aparate de ochire cu sistem de raze infraroşii; cuţite cu 
lame mobile; bare de oţel, bâte; box-uri; muniţie, proiectile care conţin stupefiante sau gaze 
lacrimogene şi iritante. 

 
Arme, muniţii, vezi partea a Doua pct. 14 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. 
94.01-94.06 Nu există restricţii 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.3 Arme de jucărie al căror import este interzis conform legii în domeniul arme 
95.4 9504.10 Jocuri video. Vezi obiectele interzise de la cap.49 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
95.5 Jucării, farse. Vezi partea a doua pct. 4 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. 
96.01-96.18 Nu există restricţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-97.040 Vezi articolele interzise de la cap.49 . Monezi, medalii. Vezi articolele interzise 

de la cap. 71. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

1. Animale, produse de origine animală 
 

Regula generala 
 

Importul de animale (vii sau moarte) cat şi de mărfuri de origine animală (în special de carne, carne de 
pasare, de peşte şi alte produse de origine animală) provenite din terţe ţări este supus dispoziţiilor 
naţionale şi legislaţiei Uniunii Europene, care fac obiectul unor modificări. Acesta este motivul pentru 
care se recomanda expeditorilor acestor mărfuri să se informeze, înaintea expedierii, la autorităţile 
competente din ţara în care se afla domiciliul destinatarului pentru a culege informaţii pertinente. 

 
Este în general interzis importul de carne care nu se pretează consumului decât cu restricţii sau care este 
dăunătoare sănătăţii. Anumiţi aditivi şi coloranţi pot avea, de asemenea, restricţii la consum. 

 
Pentru restul, trebuie respectate dispoziţiile în vigoare. 

 
Importul produselor provenite din terţe ţări este supus unui control oficial. 

 
Trimiterile respective trebuie să fie în principiu însotite de documente (certificat veterinar, alte 
certificate sanitare, etc.). La import, ele sunt supuse unui control al documentelor şi al identităţii, cat şi, 
în cele mai multe cazuri, la un examen efectuat de către un serviciu de control frontalier (un serviciu 
veterinar frontalier) ataşat birourilor vamale determinate. 

 
Excepţii. 

 
Este permis importul pe cale poştală, prin trimiteri adresate persoanelor fizice în scopuri necomerciale a 
următoarelor produse: 

- 1 kg de carne sau de preparate din carne provenite din terţe ţări sau din anumite părţi ale 
tarilor terţe menţionate intr-o Decizie a Uniunii Europene şi care a fost publicata în 
Buletinul Federal al anunţurilor legale; 

- alte produse conţinute în trimiterile de cadouri private destinate uzului personal sau 
consumării de către destinatar 

- trofee de vânătoare neprelucrate, provenite din ţări europene. 
 

Dispoziţii speciale 
 

Anumite animale şi plante sunt supuse protecţiei speciilor, conform dispoziţiilor Convenţiei de la 
Washington şi conform reglementarilor Uniunii Europene. Aceste dispoziţii se refera de asemenea la 
animale moarte şi plante cat şi la părţi şi produse din aceste animale. 

 
În acest sens, importul  acestor produse sub toate regimurile vamale – inclusiv tranzitul de la frontiera 
la frontiera fara întrerupere – este autorizat, sub rezerva respectării următoarelor prescripţii: 

- importul prin biroul vamal abilitat 
- prezentarea următoarelor documente: 

- autorizaţie de import sau tranzit; 
- licenţă de export obţinută din ţara de origine 

 
În conformitate cu regulamentele europene în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2003, importul de carne 
şi de produse din carne (cu excepţia vânatului), de carne de pasare şi de produse avicole precum şi 
importul de produse lactate din ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi expediate prin posta 
către persoane fizice din Germania, este supus aceloraşi cerinţe veterinare ca şi importurile comerciale. 
Trimiterile ce conţin aceste produse importate trebuie să prezinte certificate sanitare cerute de dreptul 
comunitar. 
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Caramelele, ciocolata şi biscuiţii pot fi importaţi în cantităţi mici fara certificat. 

Germania 

 

De asemenea, urmare gripei aviare, importul în Germania, prin posta, a pasărilor de curte, altor pasări 
sau a penelor, a trofeelor de vânătoare netratate sau a altor produse avicole provenind din ţările mai jos 
menţionate este interzis cu efect imediat: Cambodgia, China, Hongkong, Croaţia, Indonezia, Kazahstan, 
Lao, Malaezia, Pakistan, Coreea (Rep. Dem), România, Rusia, Thailanda, Turcia, Ukraina, Vietnam. 

 
Totodată, importul de pene, sau de părţi ale acestora, netratate provenind din ţările mai jos menţionate 
este interzisa: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Irak, Siria. 

 
Se precizează ca importul de pene sau de părţi ale acestora netratate provenind din ţări nemembre ale 
Uniunii Europene este interzis pana la data de 31 iulie 2006. În caz de expediere de pene sau de părţi 
ale acestora tratate în scopuri comerciale, trebuie să fie confirmat în documentul comercial ca penele 
sau părţile de pene în cauza au fost tratate cu jet de aburi sau ca acestea au suferit un alt tip de tratament 
destinat a elimina orice agent patogen. Aceste prescripţii se aplica trimiterilor poştei de scrisori, 
coletelor poştale şi trimiterilor E.M.S. 

 
2. Plante şi produse vegetale 

 
Regula generala 

 
Plantele, părţile de plante, produsele vegetale, seminţele, plantele şi obiectele care sunt sau pot fi 
purtătoare de anumite organisme dăunătoare, nu pot fi importate decât în condiţii determinate. În 
funcţie de originea şi felul lor, este necesară întocmirea unui certificat şi efectuarea unui control. 
Informaţiile referitoare la acestea pot fi primite de la Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi 
Pădurilor, cat şi din partea Serviciilor Fitosanitare ale Pandurilor cat şi de la serviciile fitosanitare sau 
de la serviciile vamale competente. Se va tine cont de faptul ca, spre exemplu, următoarele articole 
trebuie de asemenea să fie examinate şi însotite de un certificat: pământ care conţine părţi de plante sau 
humus şi îngrăşămintele vegetale naturale. 

 
Produsele fitosanitare sunt supuse unei autorizări. Importul produselor destinate tratării plantelor şi 
neadmis, poate fi autorizat în condiţiile impuse de Oficiul Federal Biologic 

 
Importul de furaje grosiere şi paie necesita obţinerea unei autorizaţii 

 
Dispoziţii speciale 

 
Dispoziţiile speciale referitoare la protecţia speciilor se aplica în aceeaşi măsură ca şi pentru animale. 

 
3. Produse destinate producerii berii 

 
Nu este permisa punerea în circulaţie a preparatelor destinate producerii berii şi nici a substanţelor de 
consum sau a înlocuitorilor de braserie utilizate pentru fabricarea berii în gospodarii; există de 
asemenea restricţii pentru berea din malţ. 

 
4. Alte produse comestibile şi furaje 

 
Dispoziţiile în vigoare pentru produse alimentare trebuie să fie respectate în cazul produselor 
alimentare, preparate pe baza de tutun, produse cosmetice, articole de uz curent similare acestora, 
inclusiv jocuri şi capcane cat şi produse pentru curăţenie şi întreţinere. De asemenea, vezi pct. 1 
referitor la produsele de origine animală. 

 
Înlocuitorii de chiag trebuie declaraţi în avans către autorităţile vamale competente şi necesita un 
certificat de import 

 
5. Furaje 
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Este interzis importul furajelor, aditivilor şi amestecurilor care nu corespund prescripţiilor în materie de 
furaje. 

 
6. Vin, vin de desert, vin spumos, lichide care conţin vin 

 
Este permis importul vinurilor şi băuturilor care conţin vin atât timp cat ele respecta prescripţiile 
Uniunii Europene şi dispoziţiile din ţara producătoare. Diferiţi aditivi şi metode de tratare sunt interzise 
la nivel naţional. 

 
7. Rachiu 

 
Regula generala 

 
Rachiul, cu excepţia romului, lichiorului din malţ (arak), coniacului şi a lichiorurilor, necesita obţinerea 
unei autorizaţii de import. 

 
Excepţie 

 
Aceasta autorizaţie nu este necesară în cazul liberului schimb la nivelul Uniunii Europene sau Statelor 
ACP. În anumite condiţii, autorizaţia este acordata la modul general (de exemplu pentru rachiurile de 
consum intr-o stare consumabila, whisky, rachiuri din vin) 

 
8. Tutun 

 
Importul ţigaretelor, ţigărilor şi a tutunului pentru pipa, cu excepţia tutunului care nu se fumează şi a 
rolelor de hârtie pentru ţigări, nu se poate realiza decât în pachete mici, închise şi care se pretează 
pentru vânzare. Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu timbre fiscale. 

 
Importul tutunului brut, a înlocuitorilor din tutun şi hârtiei de ţigări este permis sub supravegherea 
fiscala, destinatarilor autorizaţi să se aprovizioneze cu tutun brut. 

 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, în Germania nu este posibil importul prin posta a produselor din 
tutun. 
Ca rezultat al acestor regulamente legale, expedierea prin posta dintr-un Stat Membru al Uniunii 
Europene 
- către persoane fizice (inclusiv cadouri), ca şi 
- prin comanda poştala (inclusiv comerţ prin internet) către persoane fizice şi juridice 
în Germania nu este permisa. 

 
9. Uleiuri minerale 

 
Pentru uleiul folosit este necesară o declaraţie conforma cu legislaţia relativa la deşeuri. 

 
10. Substanţe minerale 

 
Este necesar un certificat de import pentru nitriţi de sărare, sare de masa iodată, înlocuitori iodaţi ai sării 
de bucătărie şi pentru alte alimente dietetice care conţin componenţi de iod. 

 
11. Produse farmaceutice 

 
Regula generala 

 
Medicamentele supuse unei omologări sau unei înregistrări trebuie să fie însotite de un certificat 
eliberat de către autoritatea competenta, conform căruia sunt respectate condiţiile necesare. 
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Medicamentele expirate, seruri şi antigen pentru test, materialul de sutura chirurgical nu pot fi 
importate în scop comercial şi profesional pentru a fi distribuite către terţi decât cu autorizaţia autorităţii 
competente. 

 
Pentru vaccinuri care conţin agenţi patogeni ai bolilor de animale, se va prezenta o autorizaţie eliberata 
de către un veterinar. 

 
12. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

 
Numai cu autorizaţia Ministerului Federal de Finanţe sau a Administraţiei Federale a Datoriilor 
(Bundesschuldenverwaltung).se poate efectua importul hârtiei care  se aseamănă cu hârtia utilizata 
pentru biletele de banca germane, a chitanţelor germane – şi care poate fi decelabila prin caracteristicile 
sale exterioare sau care se aseamănă atât de mult încât diferenţa nu poate fi recunoscuta decât după o 
examinare deosebita. 

 
13. Materiale de război 

 
Importul şi tranzitul armelor de război este efectuat numai pe baza unei autorizaţii 

 
14. Arme, muniţii 

 
Operatorul postal din Germania „Deutsche Post” nu admite in trimiterile postale arme, in special arme 
de foc, parti ale acestora, imitatii de arme sau munitie. In consecinta, articolele de acest gen nu sunt 
acceptate nici in trimiterile postale in tranzit via Germania. 

 
 
 

15. Mijloace de plata 
 

Importul mijloacelor de plata străine sau naţionale sub forma de numerar sau deplasările fara fonduri, 
cum ar fi titlurile germane şi străine este supus reglementarilor germane în domeniu. 

 
16. Drepturi de protecţie 

 
Sunt confiscate la import, în vederea eliminării indicaţiilor incorecte, mărfurile care sunt inscripţionate 
cu mărci, nume sau alte însemne care reprezintă indicaţii false asupra originii lor geografice. 

 
17.Baterii cu litiu 

 
Deutsche Post nu admite bateriile si celulele cu litiu in trimiterile postale, aceasta interdictie se aplica 
tuturor categoriilor de trimiteri postale internationale care intra sau ies din Germania. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

1. Completarea declaraţiilor vamale 
 

Trimiterile poştale care sunt supuse controlului vamal trebuie să fie însotite de o declaraţie vamală 
CN23 anexata pe faţa trimiterii, completata integral, scrisa lizibil intr-una din  limbile:  germana, 
engleza, franceza sau italiana. 

 
Pentru declaraţia vamală se foloseşte formularul CN23; daca nu, aceasta declaraţie trebuie să cuprindă: 
numele şi adresa destinatarului, felul trimiterii, descrierea exacta a conţinutului, codul mărfurilor în 
sistem armonizat (SH), valoarea mărfurilor cu indicarea monezii, greutatea trimiterii, ţara de origine a 
mărfii, locul şi data completării, semnătura şi adresa expeditorului. 

 
Pentru trimiterile poştei de scrisori care conţin mărfuri sau pentru pachetele mici a căror valoare nu 
depăşeşte 300 DST este necesară o eticheta “Douane” CN22, completata integral şi lipita pe faţa 
trimiterilor. 

 
Daca valoarea conţinutului unei trimiteri din posta de scrisori inclusiv a unui pachet  indicata de 
expeditor depăşeşte valoarea de 300 DST sau daca expeditorul doreşte, trebuie ataşata de trimitere o 
declaraţie vamală CN23 şi se lipeşte pe faţa trimiterii numai partea superioara a etichetei “Douane” 
CN22. 

 
Nu este necesară declaraţia vamală CN22 sau CN23 pentru trimiterile poştale provenind din statele 
membre ale Uniunii Europene care conţin mărfuri comunitare. Insula Helgoland (cod poştal 27 498) şi 
regiunea Busingen (cod poştal 78 266) nu aparţin părţii germane a teritoriului vamal al Uniunii şi prin 
urmare necesita completarea unei declaraţii vamale. 

 
2. Includerea facturilor 

 
Toate trimiterile poştale adresate Germaniei care conţin bunuri distribuite după plata taxelor trebuie să 
fie însotite de o factura în dublu exemplar. Facturile trebuie ataşate la declaraţia vamală sau sunt fixate 
pe trimiterile poştale de corespondenta. 

 
Nu sunt necesare facturi pentru trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri 
comunitare. 

 
3. Includerea certificatelor de origine, a autorizaţiilor de import 

 
Expeditorul trebuie să le procure şi  să le anexeze  pe faţa declaraţiei vamale sau să le fixeze pe 
trimiterile poştale. Licenţele de import şi alte documente de import (de exemplu, certificatul de import 
pentru stupefiante sau declaraţiile de import) trebuie să fie predate de către destinatar şi prezentate 
serviciului vamal competent 

 
Ca regula generala, nu sunt necesare certificatele şi autorizaţiile pentru mărfurile comunitare, provenite 
din ţările Uniunii Europene 

 
4. Alte dispoziţii vamale 

 
- prescripţii de import: toate trimiterile, inclusiv cele care conţin mijloace de plata şi titluri, trebuie să 

respecte dispoziţiile de import care sunt în vigoare în Germania 
- trimiterile care nu respecta cerinţele legislaţiei relative la import nu sunt eliberate la Controlul 

vamal 
- trimiterile care conţin cadouri, expediate în scopuri comerciale sau destinate comerţului nu sunt 

scutite de taxe vamale. Trimiterile care conţin numai cadouri personale sunt exceptate de la plata 
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taxelor vamale în anumite condiţii. Aceste condiţii sunt specificate în “Merkblatt uber die 
Einfuhrabgabenfreiheit von Waren în Kleinsendungen nichtkommerzieller Art” , publicat de 
Administraţia vamală în mai multe limbi şi distribuita gratuit la cerere de către serviciile vamale. 
Trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri comunitare sunt exceptate 
de la plata taxelor de import şi nu trebuie să fie vămuite de către serviciul vamal. 

- în virtutea legislaţiei sale naţionale, Germania nu accepta trimiterile poştale, excluzând trimiterile cu 
valoare declarata, care conţin bani, sau alte valori precum monezile, bilete de banca, pietre 
preţioase, bijuterii sau alte obiecte preţioase. 

 
5. Dispoziţii privind confiscarea trimiterilor poştale pentru declaraţii vamale false 

 
În prezent nu există dispoziţii speciale privind pedepsirea infracţiunilor datorate declaraţiilor vamale 
false cu privire la trimiterile poştale. Aceste infracţiuni sunt încadrate în dispoziţiile generale referitoare 
la importul şi exportul fraudulos. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia următoarelor: paraziţii insectelor, distrugătorii 

vii de insecte dăunătoare, albine, lipitori şi viermi de mătase 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Paraziţi ai insectelor, distrugători vii de insecte dăunătoare, albine, lipitori şi 
viermi de mătase (cu condiţia să fie ambalate corespunzător pentru a evita 
pericolele sau rănirea agenţilor poştali sau distrugerea altor colete) 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate tipurile de carne şi organe. 

Importul organelor este supus reglementarilor. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Carnea poate fi importata numai pe baza unei autorizaţii speciale eliberată de 
către Ministerul Agriculturii. Organele pot fi importate în măsura în care ele nu 
sunt interzise prin decizii ale autorităţilor sanitare şi fara descărcare în cazul 
tranzitului din frontiera în frontiera. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Pentru peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice importul este fie 

interzis fie reglementat, funcţie de natura şi originea acestora. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele din aceasta categorie, în măsura în care ele nu sunt interzise 
conform deciziei autorităţilor sanitare, sunt admise sub rezerva respectării 
regulamentelor aplicabile în materie de igiena şi salubritate. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-10 Produsele lactate, oua, miere naturala, produse comestibile de origine animală, 

cu excepţia cazurilor în care acestea sunt ambalate conform recomandărilor. 
Importul acestor articole este uneori reglementat funcţie de natura şi originea 
lor. 
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* Obiecte admise condiţionat 
Laptele condensat şi evaporat conţinând mai puţin de 8%/greutate 
grăsime de lapte, precum şi laptele praf conţinând mai puţin de 
26%/greutate grăsime de lapte. 
Produsele din aceasta categorie sunt admise la import numai pe baza 
unui permis, a unei licenţe sau a unui certificat eliberat de organizaţiile 
competente înainte de efectuarea importului. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini şi alte articole similare; flori tăiate şi frunziş 
ornamental 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04 Arbori şi alte plante; bulbi, rădăcini şi alte articole similare; flori tăiate 
şi frunziş ornamental. Aceste articole sunt în general interzise la import 
în majoritatea tarilor deoarece pot aduce dăunători şi boli. 
Este interzis importul de plante împreuna cu pământul lor, de nuci de 
cocos cu coaja, de cafea neprelucrata şi seminţe de bumbac. 
* Obiecte admise condiţionat 
Condiţiile de admitere a plantelor în Ghana sunt stipulate în Ordonanţa 
nr. 4 din anul 1951 - "Regulamentul privind importul de plante". 
Cafeaua este admisa condiţionat în măsura în care este însoţită de un 
certificat eliberat de către ţara exportatoare atestând ca nu este 
contaminata cu mana. 

 
Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Legume, rădăcini de plante şi tuberculi comestibili contaminaţi cu 

paraziţi consideraţi periculoşi pentru culturi. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Articolele (produsele) de acest tip trebuie să fie însoţite de un certificat 
fitosanitar. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziţi consideraţi 

periculoşi pentru culturi, smochine seci şi curmale destinate exclusiv 
pentru distilare sau pentru fabricarea vinului. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produsele de acest tip pot fi importate pe baza unui certificat fitosanitar. 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.01-10 Cafeaua neprelucrata importata pe cale terestra sau pe cale maritima 

interna 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Cafeaua trebuie însoţită de un certificat eliberat de ţara exportatoare 
garantând ca nu este contaminata cu mana. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Cerealele trebuie să fie însoţite de un permis de import. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Hârtie cerata, piele şi alte articole impregnate cu ulei. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pentru importul de produse de acest tip este nevoie de un certificat 
semnat de persoane competente şi care să indice: "pielea sau articolele 
impregnate cu ulei din acest colet au fost dezinfectate la o temperatura 
de 140°F pana la uscarea completa şi tratate timp de minim 14 zile 
înainte de ambalare" 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, 

nedenumite şi necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.01-04 Materiale vegetale colorante. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE, CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Piele şi alte articole impregnate cu ulei 
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* Obiecte admise condiţionat 
Produsele din aceasta categorie trebuie să fie însoţite de un certificat 
semnat de o persoana competenta 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE 
TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peste, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Preparatele pe baza de peste, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 

acvatice. In funcţie de natura şi originea lor, importul acestor produse 
este fie interzis fie reglementat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Sub rezerva respectării regulamentului în materie de igienă 

 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, faina, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01-09 Toate băuturile precum şi alcoolul comercial şi alcoolul nociv care sunt 

definite în Ordonanţa privind comercializarea băuturilor alcoolice 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Cu excepţia cazurilor în care se respecta indicaţiile legate de ambalare 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Ţigările care provin din alte ţări şi care nu au un avertisment 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Produsele din aceasta categorie trebuie să fie însoţite de un avertisment 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, substanţe bituminoase, ceara minerala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16 Articole periculoase, inclusiv explozivi şi anumite substanţe 

inflamabile, corozive, nocive sau dăunătoare 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive, inclusiv cadrane luminoase, minereuri şi reziduuri 

radioactive 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Aceste substanţe sunt admise în cantităţi mici, daca sunt ambalate corect 
şi daca nu emit radiaţii la suprafata pachetului mai mari de 10 
miliroentgen / 24 de ore. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Stupefiante 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Cutiile şi coletele poştale care conţin produse chimice organice sunt 
admise pe baza de licenţă de export. 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06 Produsele farmaceutice fara nota de omologare 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Importul de medicamente şi alte produse utilizate în tratamentele 
medicale este subordonat obţinerii în prealabil a unei licenţe de import 
eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.01-15 Materialele colorante care pot distruge celelalte colete 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Aceste produse  sunt  admise  cu  condiţia  să  fie  ambalate  conform 
prevederilor 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curaţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01-07 Săpun medicinal cu mercur 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, amidon modificat; clei; enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

pirofosforice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozivi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Chibrituri chimice şi pasta preparata pentru chibrituri 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Filme cinematografice şi fotografice cu excepţia filmelor de siguranţă 

cu format de 8mm, 9,5mm şi 16 mm 
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* Obiecte admise condiţionat 
Importul de filme cinematografice printr-un alt port decât cel din Tema, 
Accra sau Takoradi este subordonat obţinerii unui permis sau a unei 
licenţe din partea organizaţiilor competente. Articolele de acest tip pot fi 
admise cu condiţia să fie introduse intr-o cutie de fier sau intr-o cutie de 
lemn solid. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Elemente radio artificiale şi articolele care le conţin 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produsele antiparazitare pentru uz agricol şi produse similare ambalate. 
 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.01-17 Tetine şi suzete pentru bebeluşi, pe care nu figurează indicaţia "din 

cauciuc pur" şi marca producătorului. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Contraceptivele, altele decât prezervativele omologate de către 
Ministerul Sănătăţii. 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Publicaţiile şi broşurile cu conţinut indecent sau obscen, picturile, 

fotografiile, litografiile, gravurile, cărţile, carnetele cu caracter indecent 
sau obscen 
- Articolele care nu respecta legislaţia privind înregistrarea mărcilor şi a 
drepturilor de autor 
- Bilete de banca, bancnote, bilete de loterie şi materialele publicitare 
pentru loterie. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Sunt admise la import obiectele destinate Bibliotecii Naţionale, precum 
şi pentru UNESCO precum şi trimiterile destinate membrilor corpului 
diplomatic. Toate cărţile, revistele, broşurile şi produsele imprimate, 
reproduse prin proceduri tipografice, litografice sau de gravare sunt 
supuse restricţiilor şi condiţiilor speciale vizând protejarea drepturilor de 
autor. 
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SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Tricotaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.01-12 Uniforme 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Uniformele trimise persoanelor abilitate să le poarte. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE, UMBRELE DE 
SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN 
ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; 
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU   DE  CULTURA,   PIETRE 
PRETIOASE   SAU  SEMIPRETIOASE,  METALE 
PRETIOASE,  METALE  PLACATE CU  METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE  DIN ACESTEA; BIJUTERII 
FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Monede false ale oricărei ţări, monede, aur şi argint, ceasuri şi pendule, 

platina, bijuterii, pietre preţioase, diamante brute sau neşlefuite. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Diamante brute netăiate şi monede din aur în măsura în care Secretarul 
de Stat sau de Finanţe şi planificării economice autorizează importul. 
- Aurul şi argintul expediat  în  trimiteri  recomandate  dar  cu  valoare 
declarata. 
- Monede de argint sau aur, lingouri expediate în scop ornamental cu 
valoare mai mica de 5 lire şi cu condiţia expedierii în trimiteri 
recomandate sau colete cu valoare declarata 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
73.01-26 Instrumente ascuţite ambalate necorespunzător. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Instrumentele ambalate în mod corespunzător. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat pentru eventuala utilizare intr-un sistem armonizat 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 

părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE  INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactore nucleare, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01-85 Aparate care servesc la distilare şi părţile acestor aparate. Materiale 

patogene. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Materialele patogene, pe baza reglementărilor.Toate echipamentele de 
comunicaţii. Cătuşe. Dispozitivele pentru duplicat chei sunt admise 
numai pe baza unei autorizaţii eliberată de Ministerul de Finanţe şi 
Planificării Economice. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Radioelementele artificiale şi articole care le conţin 
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* Obiecte admise condiţionat 
Importul de televizoare efectuat de persoane fizice şi în scop personal 
trebuie să fie declarat. Importul de televizoare se poate face numai pe 
baza unei declaraţii către Serviciul vamal. 

 
 

SECTIUNEA XVII: Vehicule, avioane, nave si echipamente de transport asociate 
 

Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile ferate 
şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) pentru 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spatială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.01-33 Filme cinematografice şi fotografice. Material patogen. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Aceste articole trebuie să fie însoţite de o licenţă CEPS. 
Filmele cinematografice şi fotografice sau filmele de siguranţă cu 
format de 8mm, 9,5mm şi 16 mm trebuie să fie închise intr-o cutie de 
fier şi introduse intr-o alta cutie solida de lemn. 
Material patogen ambalat conform prevederilor. 

 
Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01-14 Radioelementele artificiale şi articole care le conţin. 
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* Obiecte admise condiţionat 

Ceasuri de mana şi părţi ale acestora din metale placate cu aur . 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme, muniţie şi părţi ale acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pentru arme şi muniţie este nevoie de o autorizaţie din partea Ministerului 
de Interne 
Material de război şi material similar 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Aparatele pentru jocurile de noroc 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Automate pentru vânzarea dulciurilor şi aparatele destinate a fi folosite 
cu ocazia bâlciurilor. 
Aparatele folosite în cazinouri. 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01-18          Capetele, coarnele, colţii, blănurile tuturor animalelor protejate sau 

penele şi ouăle pasărilor protejate conform listei ordonanţei asupra 
protejării speciilor de animale sălbatice, capitolul 203. 
Gaz butan şi brichete cu gaz 

 
SECTIUNEA XXI:  OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1. Animalele şi 
produsele de 
origine animală 

Insectele parazitare benefice, distrugători vii ai insectelor 
dăunătoare, albinele, lipitorile şi viermii de mătase pot fi expediaţi 
cu condiţia să fie ambalaţi corespunzător pentru a nu răni agenţii 
poştali sau deteriora celelalte colete. 

 
Acestea trebuie să fie introduse într-o alta cutie, construită de aşa 
natură încât să împiedice orice pericol şi să permită totodată 
verificarea conţinutului. 

 
Peştii, crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice sunt 
admise la import în măsura în care nu sunt interzise conform 
dispoziţiilor particulare emise de către autorităţile sanitare, precum 
şi în baza respectării condiţiilor şi regulamentelor de igiena în 
vigoare. 

 
 

2.1.1. Carne şi 
măruntaiele 
comestibile 

Carnea poate fi importata pe baza unei autorizaţii speciale eliberată 
de către Ministerul Agriculturii. Măruntaiele sunt admise la import 
cu condiţia să nu facă obiectul unor interdicţii speciale impuse de 
autorităţile sanitare şi daca nu sunt descărcate în timpul 
transportului      în      tranzit      din      frontiera      în      frontiera. 

 
 

2.1.2. Produsele 
lactate 

Laptele condensat conţinând mai puţin de 8% din greutate grăsime 
de lapte, precum şi laptele praf conţinând mai puţin de 26% 
grăsime              de              lapte              (comisia              CEPS). 

 
 
 
 

2.1.3 Mierea 
naturala 

Mierea naturala poate fi importata pe baza prezentării unui 
certificat sanitareliberat în prealabil de către  autorităţile 
competente înaintea importului acestor produse şi a obţinerii unui 
rezultat pozitiv la controlul sanitar efectuat de către un inspector 
veterinar              în             biroul              vamal             autorizat. 

 
 

2.2. Vegetalele şi 
produsele 
vegetale 

Condiţiile impuse importului plantelor în Ghana sunt stipulate în 
capitolul 159 (ordonanţa nr. 4 din 1951):"Ordonanţa privind 
reglementarea importului de plante" şi în "Regulamentul privind 
importul plantelor". Cererile pentru obţinerea permiselor de import 
trebuie înaintate către Ministerul Agriculturii iar în vederea 
facilitării importurilor, oficialii din cadrul Departamentului 
Agriculturii vor oferi indicaţii importatorilor cu privire la importul 
de                         plante                         sau                         seminţe. 
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2.2.1. Fructe 
proaspete şi 
uscate 

Importul de produse din aceasta categorie poate fi efectuat în baza 
prezentării unui certificat fitosanitar. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Cafea 

 
 
 
 
 
 
Importul cafelei neprelucrate poate fi efectuat în baza prezentării 
unui certificat eliberat de către ţara exportatoare atestând ca nu este 
contaminata                                     cu                                     mana. 

 

 
 

2.2.3. Cerealele Cerealele trebuie să fie însoţite de un permis de import. 
 
 

2.3. Produse 
antiparazitare de 
uz agricol 

Produsele antiparazitare  de uz agricol şi produsele similare, 
ambalate pentru vânzare en-detail, pot fi importate doar daca 
beneficiază fie de o licenţă de import sau de vânzare cu durata 
limita,                 fie                  de                  o                 derogare. 

 
 
 
 

2.4. Băuturi, 
băuturi alcoolice 

Băuturile şi băuturile alcoolice sunt admise condiţionat daca sunt 
ambalate conform prescripţiilor. 

 
 
 
 
 

2.5. Tutunul Ţigările străine trimise prin posta trebuie să fie însoţite de un mesaj 
de avertisment. 

 

2.6. Uleiurile 
minerale 

Fiind considerate produse explozive, inflamabile, corozive, nocive 
şi periculoase pentru agenţii poştali sau pentru coletele poştale, 
uleiurile   minerale   nu   pot       fi    trimise   pe   cale   poştală. 

 
 
 
 

2.7. Narcotice Cutiile şi coletele poştale care conţin stupefiante sunt restricţionate 
la import şi export. 

 
 

2.8. Produsele 
farmaceutice 

Importul medicamentelor şi altor produse utilizate în scopuri 
terapeutice este condiţionat de obţinerea în prealabil a unei 
autorizaţii           emisă           de           Ministerul           Sănătăţii. 

 
 
 
 

2.8.1. Materiale 
patogene 

Aceste materiale sunt admise la import daca sunt expediate ca 
trimiteri mici şi cu respectarea regulamentelor. 
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2.9. Chibriturile 
chimice şi lemnul 
pentru chibrituri 

Legislaţia  vamală  asigura  monopolul  asupra  importului  acestor 
produse. 

 
 
 
 

2.10. Obiecte din 
cauciuc 

Contraceptivele, altele decât medicamentele şi prezervativele, nu 
pot fi importate decât de companii sau organisme autorizate de 
Ministerul                                                                             Sănătăţii 
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Prezervativele pot fi importate numai în baza prezentării unui 
certificat care să ateste respectarea unor norme calitative. 

2.11. Cărţile, 
broşurile, ziarele, 
imprimatele 

Anumite articole precum cărţile, ziarele, broşurile, publicaţiile, 
imprimatele reproduse prin proceduri tipografice, litografiate sau 
gravate, importate din străinătate sunt supuse  protecţiei 
drepturilor de autor şi prevederilor speciale, care vor fi verificate 
de funcţionari speciali ai Ministerului de Interne care  au 
autoritatea de a determina acceptarea sau neacceptarea acestor 
publicaţii. 

2.12. Perlele fine sau 
de cultura, pietrele 
şi metalele 
preţioase, articolele 
din aceasta 
categorie, bijuteriile 
de fantezie 

Importul de perle şi pietre preţioase este supus aplicării 
dispoziţiilor legale şi reglementarilor cu privire la prevenirea 
fraudelor şi falsificărilor înregistrate în comerţul cu pietre 
preţioase                                       şi                                       perle. 

 

 
 
 

2.12.1. Aur şi argint Aceste articole sunt admise condiţionat daca sunt expediate în 
trimiteri recomandate sau asigurate 

 
 

2.12.2. Diamante Diamantele brute şi netăiate sunt admise condiţionat pe baza unei 
licenţe  de  la  Ministerul  de  Finanţe  şi  planificării  economice. 

 
 

2.13. Televizoarele Importul de televizoare pentru uz personal vor face obiectul unei 
declaraţii vamale. 

 

2.14. Instrumentele 
de măsura 

Instrumentele de măsura nu pot fi importate decât pe baza unei 
autorizaţii din partea Consiliului de nominalizare din Ghana. 
Toate persoanele care vor să importe un instrument de acest tip 
vor     solicita      o      declaraţie      din      partea      Consiliului. 

 
 

2.15. Materialele 
de război 

Importul de materiale de război, arme şi muniţii este supus 
prezentării unei licenţe de import eliberată de către Ministerul de 
Interne. 
Uniformele pot fi expediate către persoanele abilitate să le poarte. 

 
 

2.16. Jocuri, jucării   Importul aparatelor de joc şi jucăriilor prezentate publicului pe 
durata şi în incinta bâlciurilor care nu oferă câştiguri în natura, 
funcţionând cu o miza unitara maxima de 10 franci este autorizat 
pe baza unei declaraţii a importatorului şi a unei declaraţii în 
vama. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1. Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale 

Este necesar să se indice greutatea neta a conţinutului.  Suma 
totala a facturii trebuie menţionată în lire sterline. 
Declaraţiile trebuie să poarte semnătura autentica a expeditorului 
sau a unei persoane abilitate. Toate facturile stabilite intr-o limba 
străina       trebuie        să       fie        traduse        în        engleza. 

 
 

3.2. Necesitate 
întocmirii 
facturilor 

Întocmirea  unei  facturi  este  necesară  în  momentul  prezentării 
trimiterii către destinatar. 
Formularul AC1 este necesar atunci când mărfurile sunt pasibile 
de taxe vamale stabilite la valoarea mărfurilor. 

 

 
 

3.3. Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

Nu este necesar să se întocmească un certificat de origine, un 
permis de import, nici alte declaraţii sau certificate; acestea sunt 
prezentate de către destinatar în momentul livrării mărfurilor. 

 
 
 
 

3.4. Dispoziţii 
vamale diverse 

Toate mărfurile importate sau exportate prin posta sunt supuse 
controlului Serviciilor vamale şi accizelor. Dispoziţiile legislative 
aplicate importului şi   exportului prin posta fac obiectul 
articolelor 275, 17, 212-214 din Decretul vamal şi al accizelor din 
1972 şi  regulilor  120-123  din  Regulamentul  vamal  din  1948. 

 
 

3.5. Dispoziţii 
contencioase 

Trimiterile poştale, prin acestea înţelegând colete, admise cu 
declaraţii false, sunt confiscate în virtutea articolelor 194, 221, 
capitolul 167 din ordonanţa vamală. 
Toţi agenţii biroului poştal pot retine trimiterile poştale sosite 
care conţin scrisori, documente imprimate sau alte obiecte a cărei 
expediere prin posta sunt interzise sau supuse restricţiilor legale. 



Grecia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albinele, lipitorile şi viermii de mătase. Paraziţii şi distrugătorii vii ai 
acestor insecte, destinate controlului insectelor. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate tipurile de carne şi toate organele de animale 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate tipurile de carne şi organele de animale 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Cutii de lapte condensat, daca au ataşată traducerea instrucţiunilor de folosire în 

limba greaca. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04 Plante proaspete şi părţi de plante, rădăcini, plante tăiate, butaşi de vie, struguri, în 
conformitate cu legea privind filoxera. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a. 
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Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Vezi cap. 6. 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate cerealele. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

13.1 Haşiş 
 

* Obiecte admise condiţionat 
13.2 Stupefiante 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie 
24.01-03 

Cod S.H. 
2401.10- 

* Obiecte admise condiţionat 
Frunze de tutun 

 2401.30  
 2402.10-  
 2402.20  
 2403.10-  
 2403.99  

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
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Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.09-10 2709.00 Petrol, combustibili grei, reziduuri petroliere şi alte uleiuri 

minerale 
2710.00 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.39 2839.90 Materiale radioactive 
28.44 2844.10-  

 2844.50  
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10- Articole care conţin opiu, morfina, cocaina şi alte narcotice 

2939.90 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06 3002.10- Medicamente nedenumite, care nu indica în mod exact tipul şi 

dozele şi doza de substanţă activă, numele şi adresa 
fabricantului. 

3002.30 
3006.50 
3006.60 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anumite preparate farmaceutice pot fi importate cu autorizaţie speciala. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 3601.00 Transportul capselor active şi cartuşelor metalice pentru arme de foc 

portabile, părţi de racheta şi de artilerie neexplozive, chibrituri 
3602.00 
3603.00 
3604.10 
3604.90 
3605.00 
3606.10 
3606.90 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.17 3917.29 Este admis importul celuloidului brut, a filmelor cinematografice şi a 

articolelor din celuloid, cu condiţia ca acestea să fie ambalate în cutii 
solide din lemn sau fier ermetice. Pe aceste cutii trebuie aplicata o 
eticheta cu inscripţia "celuloid" 

3917.32 
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Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 Lemn uscat de vita de vie 
44.04 4404.10 Araci folosiţi 

4404.20 
44.21 4421.90 Stupi folosiţi şi nepopulaţi de albine 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. 
45.01-45.04 Nu există restricţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-05 4903.00 Articole cu caracter sediţios, ziare, periodice, cărţi şi imprimate 

de orice tip a căror circulaţie este interzisa în Grecia 
4904.00 
4905.10 
4905.99 

49.07 4907.00 Monede, metal, obiecte preţioase 
49.11 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 

Nu există informaţii 
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Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de acest gen 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 

broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-02 9301.00  Arme de orice fel. Arme de foc, pistoale şi revolvere, pumnale, săbii, alte 

obiecte care conţin săbii, cuţite, puşti. Este interzis transportul capselor şi 
cartuşelor metalice active pentru arme de foc portabile, părţilor neexplozibile de 
artilerie; chibrituri. 

9302.00 
93.04-07 9304.00 

9305.10 
9305.90 
9306.21 
9306.30 
9307.00 

 
93.01 Arme 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 

 
 
 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 9504.30 Cărţi de joc, artificii pentru divertisment 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

1. Animale, produse de origine animală 
 
2.1 Animale şi produse de origine animală 
2.1.3 Carne, piele, lână etc. 
Carnea proaspăta, carnea de porc, mezelurile, cârnaţii uscaţi, pieile brute, lână, coarnele, copite şi alte 
părţi, resturile sau deşeurile de bovine şi ovine, precum şi parul de cal neprelucrat sunt admise la import 
daca aceste produse sunt însotite de un certificat de origine emis de autorităţile competente şi care să 
certifice faptul ca acestea provin din ţări neinfestate cu trichina. 

 
2.2 Vegetale şi produse vegetale 
Aceste produse trebuie să fie însotite la import de un certificat eliberat de municipalitate sau de 
autorităţile competente din locul de origine care să precizeze tipul şi greutatea acestora şi să 
menţioneze ca acestea provin din ţări neafectate de filoxera. Acest certificat trebuie să fie 
semnat de Consulatul Grec din ţara de origine a produselor sau de cel din portul unde se 
realizează exportul. 

 
2.5 Tutun 
Frunzele de tutun pentru manufacturarea ţigărilor. Conform legislaţiei vamale, aceste produse 
nu pot fi importate decât de către companiile din industria tutunului şi pe baza unui permis 
special eliberat de Ministerul de Finanţe cu condiţia ca certificatul să îndeplinească 
formalităţile necesare pentru import. 

 
2.7 Narcotice 
Trimiterile poştale cu opiu, morfina, cocaina şi alte stupefiante expediate în scopuri medicale 
sau ştiinţifice sub forma de colete poştale, sunt admise la import cu condiţia ca acestea să fie 
însotite de un permis emis de Ministerul de Finanţe grec. 

 
2.8 Produse farmaceutice 
Pot fi importate anumite preparate farmaceutice cu autorizaţie speciala. 

 
2.9 Chibrituri chimice 
Următoarele articole fac parte din monopolul statului grec: 
- Sarea, cărţi de joc, chibrituri, artificii pentru divertisment, petrol, zaharina, foite pentru 

ţigări; Importul foiţelor pentru ţigări este admis doar pentru producătorii de tutun şi pe 
baza unui permis emis de Ministerul de Finanţe. 

 
2.13 Televizoare 
Televizoarele pot fi importate pe baza unui permis special eliberat de Ministerul de resort. 

 
2.15 Echipamente de război 
Importul prin posta de arme pentru vânătoare destinate comercializării este admis cu condiţia 
ca importatorul să deţină o autorizaţie eliberată de Ministerul Securităţii Publice, sau de la 
serviciile de Jandarmerie sau Poliţie,autorizate de Ministerul Securităţii Publice. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale 
Declaraţiile vamale se completează în limba greaca sau franceza cu descrierea detaliată a 
conţinutului. 

 
3.2. Necesitatea introducerii facturilor 
Este necesar ca expeditorul să introducă în coletele poştale copia facturii comerciale. Lipsa 
acesteia poate provoca întârzieri în procesul de distribuire a coletului poştal şi dificultăţi 
vamale, putând aduce prejudicii celor în drept. 

 
3.3. Necesitatea justificării originii produselor 
Certificatele de origine sau permisele de import trebuie ataşate buletinelor de expediţie. 
Certificatele de origine constituie responsabilitatea expeditorului iar permisele de  import 
trebuie furnizate fie de către expeditor, fie de către destinatar. 

 
3.4. Dispoziţii vamale diverse 
Trimiterile care provin din Uniunea Europeana nu vor mai fi controlate de către serviciile 
vamale, iar cele care provin din terţe ţări şi care au valoarea maxima de 35 EUR beneficiază de 
scutire fiscala. 

 
3.5. Încălcarea dispoziţiilor vamale 
Vămuirea coletelor se realizează pe baza conţinutului şi cu ajutorul declaraţiei vamale. Descrierea 
incorecta a conţinutului în declaraţia vamală nu implica neapărat reţinerea trimiterii dar în anumite 
cazuri autorităţile vamale au dreptul de a confisca trimiterile respective. 



GUATEMALA 
 
 

Obiecte interzise 
 
 
Nu se admit trimiterile postei de scrisori care prin ambalajul lor, pot constitui un pericol pentru 

lucratorii postali, pot murdari sau deteriora celelalte trimiteri sau echipamentul postal. 
 
Capsele metalice folosite pentru sigilarea trimiterilor nu trebuie sa aiba muchiile taioase; de 

asemenea acestea nu trebuie sa stanjeneasca executarea serviciilor postale. 
 
Se interzice includerea in trimiterile de corespondenta a urmatoarelor obiecte: 

a) obiecte care prin natura lor, pot constitui un pericol sau pot provoca deteriorari 
b) Stupefiante si substante psihotropice 
c) Animale vii, cu exceptia albinelor, lipitorilor si viermilor de matase ca si parazitii lor si 

distrugatorilor de insecte, schimbate intre institutii recunoscute in mod oficial. 
d) Materiale explozive, inflamabile sau alte materiale periculoase 
e) Obiecte obscene sau imorale 
f) Obiecte a caror import sau circulatie sunt interzise in tara de destinatie 
g) Bilete de banca, cecuri de calatorie, valori la purtator, platina, aur sau argint, prelucrate 

sau nu, pietre pretioase, bijuterii si alte obiecte pretioase, ca si monede orice fel. 
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Hongkong 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
0106.00   Albinele, lipitorile şi viermii de mătase. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carcase de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Toate tipurile de carne şi organe interne comestibile. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.1.2 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

05.01-03 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 
05.05-06 

05.11 
 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura; bulbi, rădăcini şi alte asemenea; flori 
tăiate şi plante ornamentale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Plante pe cale de dispariţie. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 
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06.02 Plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), ramuri şi alte părţi tăiate din 
plante, ciuperci. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

06.04 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fara flori sau boboci,  pentru 
buchete sau ornamente florale proaspete, uscate, vopsite sau altfel 
preparate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.09 Plante pe cale de dispariţie. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.5 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

10.6 Orezul decorticat, zdrobit sau nu, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 
 
 

Capitolul 11:  Produse ale industriei morăritului: malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.02 Pentru unele produse destinate consumului nu este necesară autorizaţie 

de import. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 
Anumite plante medicinale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 şi 2.8.1 

12.07 Plante           pe cale de dispariţie. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2.1. 12-11 Plante pe cale de dispariţie. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 

 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Pentru unele produse destinate consumului nu este necesară autorizaţie 

de import. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 
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SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.22 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
SPIRTOASE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE 
TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.02 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, spirtoase şi otet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.08 Lichioruri pe baza de alcool şi alte preparate pe baza de  alcool. Vezi 

partea a 2-a, pct. 2.4.1 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.07-08 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
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Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.03 2403.99   Produse pe baza de tutun, altele decât cele care se fumează 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-02 Toate produsele de acest tip, manufacturate sau nu. Vezi partea a 2-a, 

pct. 2.5. 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.05 Nisip natural de orice tip, colorat sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. 

25.04-30 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.6.3. 
25.04 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
25.14 
25.25 
25.29 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01- 
21 

Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15 
26.19-21 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.10 2710.00   Uleiuri hidrocarbonate. partea a 2-a, pct. 2.6.2. 
27.10 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.03-05 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

28.11 
28.44 
28.41 Substanţe acetilice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.10. 

28.44-45 Materiale radioactive şi aparate de iradiere. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9. 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.03 Substanţele nocive pentru stratul de ozon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.11. 
29.05 2905.11 Alcoolul metilic. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1. 
29.14- 

16 
 
 
 
 

29.33 

Anhidrida  acetica,  bromura  de  acetil,  clorura  de  acetil,  efedrina, 
ergotamina, alcaloid, ergometrina, pseudo-efedrina, acid lisergic, 1- 
fenil-2-propan, acid N-acetilantranilic, 3,4 - metilenadioxifenil-2- 
propanona, safroli, isosafroli, piperonal, acid antranilic, acid fenilacetic, 
piperidina, permanganat de potasiu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.10 

29.39 Opium, morfina, cocaina şi alte droguri utilizate în scopuri medicale sau 
ştiinţifice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 

29.41 Penicilină şi alte substanţe organice antibacteriene. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.8.2. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Anumite produse farmaceutice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 şi 2.8.1. 

 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.08-10 Vopsele,   lacuri,   smalturi   şi   toate   substa0nţele   similare a   căror 

temperatura de aprindere este mai mica de 60 C. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vopsele, lacuri, smalturi şi alte substanţe  simila0 re al că0ror punct de 
inflamabilitate şi de ardere se situează într0e 36 C 0şi 66 C şi a căror 
temperatura de aprindere se situează între 32 C şi 60 C. Vezi partea a 2- 
a, pct. 2.12. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie, produse cosmetice şi 

obiecte de uz sanitar. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara 
artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi 
articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza 
de ipsos 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 

aliaje piroforice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-05 Explozibili,  artificii,  chibrituri  şi  toate  substanţele explozibile, 

inflamabile sau periculoase. 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08 Pesticide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3. 

 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.15 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.04 

 
40.12 
40.17 

 
 

Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU EXCEPTIA 
VIERMILOR DE MATASE) 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite(cu excepţia blănurilor) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 
41.10 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 



Capitolul 42:   Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale (cu excepţia viermilor de 
mătase) 

 
Nu există informaţii 

 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; 
PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

44.01 Importul şi exportul deşeurilor Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 
44.03 Plante pe cale de dispariţie, Vezi partea a 2-a, pct. 2.21. 

44.07-08 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01 Importul şi exportul deşeurilor Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE ŞI CARTON; HARTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
47.07 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Imitaţii de plicuri, dosare, formulare şi documente ale autorităţii poştale 



Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Înscrisuri instigatoare la revolta. 
Bilete de loterie şi documente referitoare la loterie; publicitate pentru 
pariuri, daca este vorba de pariuri ilegale; publicitate pentru prezicători. 
Reclame referitoare la persoane care împrumută contra gaj. 
Înscrisuri cu caracter obscen, imoral, indecent, insultător sau 
defăimător. 
Documente care folosesc ilegal cuvinte, litere sau apostilele autorităţilor 
poştale; articole care nu respecta dreptul de marca sau de autor; articole 
care utilizează imitaţii de timbre poştale. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-07 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13 

50.03 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2..20 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesuturi din păr de cal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Toate produsele de acest tip Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

51.03 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

52.02 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesuturi din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 
53.01-05 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
Capitolul 54: Filamente manufacturate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01.-08 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 
Capitolul 55: Fibre manufacturate discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

55.05 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 



Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01.- 
09 

Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01.-05 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 

 
Capitolul 58: Ţesuturi speciale; ţesuturi buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 
Capitolul 59: Ţesuturi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 

tehnice din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
59.01-11 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-02 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01-17 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 

 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 
63.09-10 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 



SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF, 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;   FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 67: Pene şi puf, prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

67.01-04 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT,  AMIANT,  AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-03 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 



SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; gablonzuri, 
monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-18 Toate produsele de acest tip. Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 

71.12 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.04 Importul şi exportul deşeurilor. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

72.18-29 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.04 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

75.03 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 
 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 
 

Capitolul 77: (Rezervat) 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 

Capitolul 81: Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01-02 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 

 
 

81.04-13 
81.05 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

81.08-09 
81.12 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 
ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETE, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Anumite produse. partea a 2-a, pct. 2.15. 

84.07 Motoare suspendate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.18. 



84.24 Discuri optice şi dispozitive de duplicare. Vezi partea a 2-a, pct.2.19. 
84.43 
84.56 
84.62 
84.77 
84.79 
84.80 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunete, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
 
 
 
 
 

Poziţie Cod S.H. 

* Obiecte interzise 
Acumulatori si baterii cu litiu – in curirierul postal international care soseste sau 
pleaca, atat prin depese avion cat si depese de suprafata, inclusiv in tranzit.(vezi 
circulara BI UPU nr. 173/12 octombrie 2015). 

 
* Obiecte admise condiţionat 

85.01-24 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15 

85.25 8525.10   Aparate de emisie. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

8525.20   Aparate  de  emisie  cu  aparat  de  recepţie  incorporate;  aparatele  de 
emisie-recepţie portabile. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

85.26-48 Anumite produse. Vezi a 2-a parte , pct. 2.15. 
85.48 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru cai ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele care merg pe sine de tren, sine de tramvai şi alte 

materiale rulante şi părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Anumite produse. partea a 2-a, pct. 2.15. 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.08 Importul şi exportul de deşeuri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.20. 



SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; CEASORNICARIE;INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Anumite produse. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 

Poziţie 
91.01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Ceasuri având cutii din metale preţioase, sau placate cu metale preţioase. 

  Vezi partea a 2-a, pct.2.14. 
91.11 9111.10 Cutii de ceasuri din metale preţioase, sau placate cu metale preţioase. 

Vezi partea a 2-a, pct.2.14. 
 9111.20 Cutii  de  ceasuri  din  metale  obişnuite,  indiferent  daca  sunt  sau  nu 

placate cu aur sau argint. Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 

91.13 9113.10 
 

9113.20 

Curele şi brăţări de ceasuri din metale preţioase, sau placate cu metale 
preţioase. Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 
Brăţări de ceasuri din metale obişnuite, indiferent daca sunt sau nu 

  placate cu aur sau argint.. Vezi partea a 2-a, pct. 2.14. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie 
93.01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Arme militare. Vezi partea a 2-a, pct. 2.17. 

93.02  Revolvere şi pistoale. Vezi a doua parte 2.17. 
93.03 9303.10 Arme de foc cu încărcare pe ţeavă.Vezi partea a 2-a, pct. 2.17. 

 9303.20 Puşti şi carabine de vânătoarea sau de tir sportiv (harpoane, arbalete). 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.17. 

 9303.30 Alte puşti de tir şi carabine. Vezi partea a 2-a, pct. 2.17. 
 9303.90  
  Alte arme de foc. Vezi partea a 2-a, pct. 2.17 

 

93.4 Alte arme (puşti şi pistoale, cu aer comprimat sau cu gaz). Vezi partea a 
2-a, pct. 2.17. 

93.5 Părţi şi accesorii ale articolelor de la codurile 93.01-93.04. Vezi partea 
a 2-a, pct. 2.17. 



 



SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
Capitolul 94:  Mobilier, saltele, suporturi de saltele, perne şi lenjerii de pat; aparate de 

iluminat nedefinite şi nespecificate în alta parte; reclame publicitare luminoase 
şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01 Anumite articole. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
96.13 Brichete cu gaz butan şi rezerve pentru brichete. Vezi partea a 2-a, pct. 

2.1.2 
 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01 Tablouri şi picturi cu caracter obscen sau indecent. 
97.04 Timbre poştale contrafăcute şi obiecte marcate cu imitaţii de timbre poştale. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale şi produse alimentare de origine animală 
2.1.1 Albine şi lipitori 
- albinele şi lipitorile vii trebuie să fie introduse în cutii pentru evitarea pericolelor şi pentru a se 
putea verifica conţinutul. 
2.1.2 Produse de origine animală 
- în conformitate cu Reserved Commodities Ordinance (capitolul 296)- Ordonanata cu privire la 
mărfurile rezervate este necesară o autorizaţie de import pentru carnea congelata sau refrigerata 
(de vaca, oaie, porc, viţel, miel şi din organe interne comestibile) şi carnea congelata de pasare 
(cocos şi găina, raţă, gâscă, curcan şi părţile acestora), cu excepţia cazului în care produsele de 
acest tip sunt importate în bagaje însotite pentru consum personal sau au calitatea de cadou, iar 
greutatea lor nu depăşeşte 15 kg. 
- autorizaţiile pentru import sunt eliberate persoanelor sau societăţilor înscrise în registrul 
comerţului conform Reserved Commodities Regulations -Ordonanţa cu privire la mărfurile 
rezervate. Înainte de a prezenta la Ministerul Comerţului şi Industriei o cerere de autorizaţie 
pentru import, se impune obţinerea unei autorizaţii scrise de la Ministerul pentru Protecţia 
Alimentaţiei şi Mediului Înconjurător sau un certificat de control sanitar emis de către o autoritate 
competenta. 
- vânatul şi carnea interzise, aşa cum au fost definite în Imported Game, Meat and Poultry 
Regulations (capitolul 132) - Regulamentul cu privire la importurile de carne, carne vânată şi 
carne de pasare, pot fi importate în Hongkong cu autorizaţie emisă de Ministerul pentru Protecţia 
Alimentaţiei şi Mediului Înconjurător. 
Conform secţiunii 11, capitolul 421, din Regulamentul cu privire la fenomenul de turbare, este 
interzis importul de animale, de carcase ale acestora sau produse de origine animală (cu excepţia 
cazului în care importul lor este reglementat de Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Mediului 
care poate emite o autorizaţie. Conform acestei hotărâri, termenul "animal" desemnează toate 
speciile mamiferelor în afara de oameni, iar termenii "produsul de origine animală" se refera la 
părţile care provin de la câini, pisici (de exemplu: pielea unui câine, sperma sau plasma canine, 
etc.) sau animale infestate cu turbare; termenul "carcase" desemnează corpurile moarte şi jupuite 
ale mamiferelor. 
Conform Animals and Plants Ordinance (capitolul 187) (Protection of Endangered Species)- 
Ordonanţa cu privire la Protejarea speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie, speciile pe 
cale de dispariţie cum ar fi mamiferele, păsările, reptilele, amfibienii, peştii, nevertebratele şi 
vegetalele vii sau moarte, părţile sau derivatele lor şi anumite produse manufacturate (specimene 
împăiate, piei, coarne de animal, carne, colţi etc.) fac obiectul unui control strict la import. 
Acestea nu sunt admise la import decât daca se obţine o autorizaţie emisă de către Ministerul 
Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului Înconjurător. Acest tip de autorizaţie nu se 
eliberează în mod automat şi nu se poate obţine pentru anumite specii. 

 
Autorităţi de control care eliberează autorizaţii: 
- Agriculture, Fisheries and Conservation Department-Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi 
Protecţiei mediului înconjurător 
- Food and Environmental Hygiene Department-Ministerul pentru Protecţia Alimentaţiei şi 
Mediului Înconjurător 
- Trade and Industry Department-Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Reserved Commodities Unit of the Trade and Industry Department - Departamentul mărfurilor 



rezervate din cadrul Ministerului Industriilor şi Comerţului, Room 401 
Trade and Industry Department Tower -Centrul Departamentului de Industrie şi Comerţ 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2398 5569 

 
- Import & Export Unit of the Food and Environmental Hygiene Department -Serviciul de Import- 
Export al Ministerului pentru Protecţia Alimentaţiei şi Mediului Înconjurător 
8/F, Fa Yuen Street Complex 
123A Fa Yuen Street 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2787 0005 

 
- Agriculture, Fisheries and Conservation  Department -Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi 
Protecţiei mediului înconjurător 
Cheung Sha Wan Government Offices 
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2150 6666 

 
2.2 Produse vegetale 
2.2.1. Regula generala 
Conform Plant Ordinance (Importation and Pest Control)(cap.207)- Ordonanţei cu privire la 
controlul plantelor, pentru importul plantelor sunt necesare autorizaţii emise de către Ministerul 
Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului. Aceste plante trebuie să fie însotite de un certificat 
fitosanitar emis de ţara exportatoare. Aceste autorizaţii nu sunt necesare pentru flori tăiate, fructe, 
seminţe şi vegetale destinate consumului şi nici pentru plantele cultivate în China (Rep. Pop) şi 
importate de către aceasta. 
- pentru importul plantelor pe cale de dispariţie este necesară o autorizaţie emisă de către 
directorul Ministerului Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului, conform hotărârii stipulate 
de Animals and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (cap.187)- Ordonanţa cu 
privire la Protecţia speciilor de animale şi plante pe cale de dispariţie. Acest tip de autorizaţie nu 
se eliberează în mod automat şi nu poate fi obţinut pentru anumite specii. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii: 
Agriculture,  Fisheries  and  Conservation  Department  -Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei Mediului Înconjurător 

 
Informaţii suplimentare se obţin de la: 
Cheung Sha Wan Government Offices, 

5/F, 303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+ 852) 2150 6999 (cap.187- specii pe cale de dispariţie) sau (+852) 2150 7000 (cap.207- 

Importul plantelor) 
 
2.2.2. Cereale 

Pentru importul orezului decorticat şi zdrobit (sau nu) este necesar permis de import. Autorizaţiile 
de import pentru consumul local sunt emise doar pentru societăţile înscrise în registrul comerţului, 



conform Reserved Commodities (Control of Imports, Exports and Reserved Stocks) Regulations- 
Regulamentul cu privire la mărfurile rezervate. Nu sunt necesare permise pentru importul 
mărfurilor pentru consum personal sau cadourilor daca acestea nu depăşesc 15 kg, şi sunt în 
bagaje însotite. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Reserved Commodities  Unit  of  the  Trade  and  Industry  Department  -Serviciul  de  control  al 
mărfurilor rezervate din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, Room 401 
Trade and Industry Department Tower -Sediul Ministerului Industriei şi Comerţului 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2398 5569 

 
2.3    Pesticide pentru utilizarea agricola şi domestica 
Pentru importul pesticidelor sunt necesare autorizaţii, după cum urmează: 
- pentru insecticidele, fungicidele, ierbicidele, acaricidele şi substanţele (organice sau nu) sau 
amestecurile de substanţe utilizate pentru distrugerea, controlarea, atragerea , respingerea sau 
paralizarea insectelelor, rozătoarelor, pasărilor, nematodelor, bacteriilor, ciupercilor, ierbii 
dăunătoare sau altor forme de plante, viruşi şi animale vii dăunătoare; 
- pentru substanţe sau amestec de substanţe utilizate pentru defolierea şi uscarea plantelor sau 
pentru controlul creşterii acestora. Importatorii acestor produse trebuie să aibă autorizaţie de 
import, în conformitate cu Pesticide Ordinance (capitolul 113)- Ordonanţa cu privire la pesticide, 
iar importul trebuie să fie reglementat potrivit Import & Export (General) Regulations- 
Regulamentul cu privire la importuri şi exporturi. Solicitările pentru obţinerea permisului  de 
import trebuie să fie prezentate la Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei mediului. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Agriculture,  Fisheries  and  Conservation  Department  -Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei Mediului Înconjurător 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Agriculture, Fisheries  and  Conservation  Department  -  Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei Mediului Înconjurător 
Cheung Sha Wan Government Offices 
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2150 7007 

 
2.4. Băuturi, lichide alcoolice 

 
2.4.1 Lichioruri şi produse pe baza de alcool 
Importatorii acestor produse trebuie să deţină autorizaţie şi permis de transport. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Customs & Excise Department -Departamentul de Vama şi Accize 



Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Dutiable  Commodities  Office  of  the  Customs  &  Excise  Department  -Oficiul  de  mărfuri 
impozabile din cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor 
2/F, Harbour Building 
38 Pier Road 
HONG KONG 
Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau (+852) 2852 3260(licenţe). 

 
2.4. Tutunul 
Pentru importul acestor produse sunt necesare permise de import şi transport. 
Importul de tutun este pasibil de drepturi vamale. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Customs & Excise Department - Ministerul Vămilor şi Accizelor. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Dutiable  Commodities  Office  of  the  Customs  &  Excise  Department  -Oficiul  de  mărfuri 
impozabile din cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor. 
2/F, Harbour Building 
38 Pier Road 
HONG KONG 
Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau (+852) 2852 3260 (autorizaţii) 

 
2.6. Produse minerale 

 
2.6.1 Nisip 
- pentru importul de nisip în cantitate de peste 100 kg este necesar un permis. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Civil Engineering Services Department -Departamentul Servicii de inginerie mecanica 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Mines and Quarries Division -Departamentul pentru exploatarea carierelor de piatra şi a minelor 
Geotechnical Engineering Office -Oficiul de Inginerie mecanica geotehnica 
7/F, Civil Engineering Building 
101 Princess Margaret Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2762 5486 

 
2.6.2 Uleiuri minerale 
Pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii şi permise de transport. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Customs & Excise Department -Ministerul Vămilor şi Accizelor 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Dutiable  Commodities  Office  of  the  Customs  &  Excise  Department  -Oficiul  de  mărfuri 
impozabile din cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor 
2/F, Harbour Building 
38 Pier Road 
HONG KONG 



Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau (+852) 2852 3260 (autorizaţii) 
 
2.6.3 Sol 
- pentru importul solului de orice fel (pământ, nisip, argila, sau turba) este necesară o autorizaţie 
speciala emisă de Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului Înconjurător 
(capitolul 207). Solurile care provin din China nu sunt supuse acestei restricţii. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Agriculture, Fisheries  and  Conservation  Department  -Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei mediului înconjurător 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Plant & Pesticide Regulatory Division -Secţia de reglementare a pesticidelor şi maşinilor folosite 
în acest scop 
Cheung Sha Wan Government Office 
5/F, 303 Cheung Sha wan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2150 7000 

 
2.7. Stupefiante 
- pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie, aceasta fiind eliberata 
distribuitorilor acceptaţi. 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Department of Health -Ministerul Sănătăţii 
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
2.8. Produse farmaceutice 
2.8.1 Regula generala: 
Este necesară aprobare de la Pharmacy and Poisons Board- Consiliul Farmaceutic şi al Otrăvurilor 
prezidat de Ministerul Sănătăţii înainte de a se solicita autorizaţia de import de la Ministerul 
Comerţului şi Industriei. Toate produsele farmaceutice şi medicamentele definite în secţiunea II 
din hotărârea Pharmacy and Poisons Ordinance- Ordonanţa cu privire la produse farmaceutice şi 
otrăvitoare vor fi verificate. Persoanele care vor să obţină autorizaţie de la Pharmacy and Poisons 
Board - Consiliul Farmaceutic şi al Otrăvurilor trebuie să se adreseze Serviciului de control al 
importului şi exportului de produse farmaceutice, al Ministerului Sănătăţii, la adresa de mai jos 
(Pharmaceutical Import and Export Control Section). Conform deciziei Animal and Plants 
Ordinance (Protection of Endangered Species, cap. 187)- Ordonanţa cu privire la protecţia 
speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie, toate produsele farmaceutice şi medicamentele, 
inclusiv cele din medicina chineză tradiţională fac obiectul unui control riguros la  import. 
Importul acestor produse nu este admis fara prezentarea unei autorizaţii valide. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Department of Health-Ministerul Sănătăţii, 
Trade and Industry Department- Ministerul de Industrie şi Comerţ, 
Agriculture, Fisheries  and  Conservation  Department-  Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei mediului înconjurător. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Pharmaceutical Service of the Department of Health -Departamentul farmaceutic al Ministerului 
Sănătăţii 



18/F, Wu Chung House 
213 Queen's Road East 
Wan Chai 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2961 8784 

 
Non-Textiles Licensing Unit -Departamentul de autorizare a non-textilelor 
Trade Licensing Branch of the Trade and Industry Department, Room 408 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560 

 
 
Agriculture,  Fisheries  and  Conservation  Department  -Ministerul  Agriculturii,  Pescuitului  şi 
Protecţiei Mediului Înconjurător 
Cheung Sha Wan Government offices 
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2150 6999 

 
2.8.2 Antibiotice 
Este necesar permis de import. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Department of Health -Ministerul Sănătăţii 

 
2.9    Materii radioactive şi aparate ce emit radiaţii: 
Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie de import, care se acorda numai 
deţinătorilor de autorizaţii pentru substanţe radioactive sau aparate ce emit radiaţii. Aceste permise 
sunt eliberate de către Radiation Board (Consiliul de Radiaţii). 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Radiation Board (Department of Health)-Consiliul de Radiaţii din cadrul Ministerului Sănătăţii 
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Radiation Board, c/o Radiation Health Unit of the Department of Health- Consiliul de Radiaţii din 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
3/F, Sai Wan Ho Health Centre 
28 Tai Hong Street 
Sai Wan Ho 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2886 1551 

 
Non-Textiles Licensing Unit -Departamentul de autorizare a non-textilelor 
Trade Licensing Branch of the Trade and Industry Department, Room 408 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560 



2.10. Substanţe acetilate 
Importatorii şi distribuitorii acestor produse trebuie să deţină autorizaţie şi permis de transport. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt 
Customs & Excise Department -Ministerul Vămilor şi Accizelor 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Chemical Licencing & Liaison Division of the Customs & Excise Department, Room 631 
6/F, North Point Government Offices 
333 Java Road 
North Point 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2541 4383 

 
2.11 Substanţe periculoase pentru stratul de ozon 
Importatorii/exportatorii trebuie să se înregistreze la Ministerul Comerţului şi Industriei pentru a 
obţine un  certificat de înscriere, conform secţiunii 5 din Ozone Layer Protection Ordinance 
(Ordonanţa cu privire la protejarea stratului de ozon), înainte de a solicita autorizaţia de 
import/export pentru substanţele ce afectează stratul de ozon. Toate importurile de 
hidroclorofluorocarburi (HCFCs) pentru consumul local, fac obiectul verificărilor normelor de 
lucru. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului 
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Air Management Group -Departmanetul de Control Aerian 
Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului Înconjurător 
33/F, Revenue Tower 
5 Gloucester Road 
Wan Chai 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2594 6242 sau 2594 6234 

 
 
Non- Textiles Licensing Unit -Departamentul de autorizare a non-textilelor 
Trade Licensing Branch -Organizaţia pentru Autorizarea Tranzacţiilor 
Trade and Industry Department, Room 408 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel.: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560 

 
2.12 Vopsele, lacuri, smalturi şi substanţele similare 
Aceste substanţe pot fi importate cu condiţia ca fiecare expediţie poştală să nu conţină mai mult de 
1/4 galoni (aprox. 1 litru)  din  aceste produse.  Trebuie să fie ambalate conform dispoziţiilor 
prevăzute pentru transportul lichidelor şi să fie închise în recipienţi metalici, închişi ermetic, sau 
în cutii al căror capac este sudat. Cutiile în care sunt introduse produsele trebuie să fie prevăzute 



cu un gol de minimum 7,5% din volumul cutiei. În mod excepţional, pentru trimiterile care nu 
depăşesc greutatea bruta de 8 uncii (aprox. 227 gr), se poate utiliza o butelie închisă ermetic ca 
recipient intern. 
Brichetele cu gaz butan şi rezervele lor sunt admise la import daca ambalajul corespunde 
standardelor aprobate iar cantitatea totala de butan din trimiterile poştale nu depăşeşte 180 gr. 

 
2.13 Materiile textile şi articolele din acestea 
Pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii de import emise de Ministerul 
Comerţului şi Industriei, sau avize de import pentru importatorii care au obţinut scutiri vamale în 
baza Planului de Înregistrare a Comerţului de textile. Nu este necesară autorizaţie de import pentru 
trimiterile ce au calitatea de cadou sau pentr2u uz  personal. Importul trimiterilor păr avion care 
conţin ţesuturi nu trebuie să depăşească 0,8 m iar eşantioanele de fire să nu depăşească 1,2 kg. O 
autorizaţie separata este necesară pentru importul firelor de păr de anumite specii de animale 
protejate conform dispoziţiilor Animals and Plants (Protection of endangered Species) Ordinance 
(capitolul 187)-Ordonanţa cu privire la protejarea speciilor de animale şi plante pe cale de 
dispariţie. Eliberarea unei autorizaţii nu se face în mod automat, iar autorizaţiile nu vor fi eliberate 
pentru anumite specii. 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Agriculture, Fisheries and Conservation Department -Ministerului Agriculturii, Pescuitului şi 

Protecţiei mediului înconjurător 
Trade and Industry Department -Ministerului Industriei şi Comerţului) 

 
2.14. Obiecte de valoare 
- monede 
- pietre preţioase 
- bijuterii şi obiecte din aur, argint şi platina şi alte obiecte preţioase trebuie să fie expediate în 
trimiteri recomandate sau cu valoare declarata. Articolele a căror valoare totala depăşeşte 2.500 
HK $ trebuie să fie expediate în trimiteri cu valoare declarata. 

 
2.15 Bunuri operative de larg consum 
Toate mărfurile de larg consum care figurează pe lista Import and Export (Strategic Commodities) 
Regulations (capitolul 60) -Regulamentul pentru importul şi exportul bunurilor de larg consum, 
pot fi importate în Hong Kong sau pot tranzita teritoriul acestei ţări pe baza unei autorizaţii de 
import/export. Aceste mărfuri pot include: calculatoare performante, dispozitive de memorie 
fabricate din semiconductori compuşi, sisteme de comunicaţii sofisticate, softuri şi echipamente 
criptografice, maşini de înalta precizie, materiale militar, arme chimice; agenţi biologici utilizaţi 
ca armament nuclear, armele chimice sau biologice fiind în general considerate bunuri operative. 
Pentru informaţii referitoare la clasificarea acestor tipuri de produse, a se adresa la Strategic 
Commodities  Section  of  the  Trade  and  Industry  Department  -Departamentul  pentru  bunuri 
operative de larg consum din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Trade and Industry Department-Ministerul Industriei şi Comerţului. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Strategic Commodities Section, Room 516B 
Trade and Industry Department Tower 
700 Nathan Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2398 5575-7 



2.16 Echipamente de transmisie radio 
Pentru  importul  acestor  produse  trebuie  să  se  obţină  permise  eliberate  de  Office  of  the 
Telecommunications Authority -Oficiul de Telecomunicatii. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Office of the Telecommunications Authority- Oficiul de Telecomunicaţii 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
29/F, Wu Chung House 
213 Queen's Road East 
Wan Chai 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2961 6672 
E-mail: webmaster@ofta.gov.hk 
Site Web: http://www.ofta.gov.hk 

 
2.17 Arme şi muniţii 
- este necesară autorizaţie pentru importul acestor obiecte. Fiind vorba despre arme şi muniţii care 
fac obiectul dispoziţiilor Firearms and Ammunition Ordinance - Ordonanţei cu privire la 
muniţie şi arme de foc , autorizaţia de import va fi emisă doar deţinătorilor de permise eliberate 
de către politia din Hong Kong. Pentru a transporta mai mult de 1000 de cartuşe pentru arme de 
calibru mic, trebuie să se obţină un permis de transport eliberat de către Mines and Quarries 
Division, Civil Engineering Department -Departamentul de exploatare a carierelor de piatra şi a 
minelor din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanica . 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţie sunt: 
Civil Engineering Department -Departamentul de Inginerie Mecanica 
Hong Kong Police -Politia din Hong Kong 
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Police Licensing Office 
20/F, Wanchai Central Building 
89 Lockhart Road 
Wan Chai 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2527 7357 

 
2.18 Vehicule prevăzute cu volan în partea stangă/motoare suspendate 
Conform hotărârii Import and Export Ordinance (capitolul 60)-Ordonanţa cu privire la importuri 
şi exporturi, autorizaţiile de import se eliberează de către Ministerul Vămilor şi Accizelor şi sunt 
necesare pentru importul vehiculelor prevăzute cu volan pe partea stânga şi pentru motoarele care 
au o putere mai mare de 111.9 kilovaţi (150 cai-putere). 

 
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: 
Customs and Excise Department -Departamentul de Vama şi Accize. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Lefthand-Drive Vehicle/Outboard Engine & Carriage Licence Office 
of the Customs and Excise Department, Room 1012 

mailto:webmaster@ofta.gov.hk
http://www.ofta.gov.hk/
http://www.ofta.gov.hk/


10/F, Canton Road Government Offices 
393 Canton Road 
Kowloon 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2723 3196 

 
2.19 Discuri optice şi dispozitive de duplicare 
Conform deciziei Import and Export Ordinance (capitolul 60) -Ordonanţei cu privire la importuri 
şi exporturi, pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii de import eliberate de 
Ministerul Vămilor şi Accizelor. 

 
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: 
Customs and Excise Department -Ministerul Vămilor şi Accizelor. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Optical Disc Licence Division 
Customs and Excise Department, Room 342 
3/F, Kai Tak Government Building 
5 Arrivals Road 
Kowloon City 
KOWLOON 
Tel: (+852) 2851 1625 

 
Potrivit hotărârii Waste Disposal Ordinance (WDO) - Ordonanţa cu privire la eliminarea 
deşeurilor, pentru importul sau exportul deşeurilor este necesar un permis, cu excepţia cazului în 
care deşeurile sunt înregistrate în lista 6 a hotărârii WDO, nu sunt contaminate şi sunt reciclabile. 
Informaţii detaliate pot fi găsite în publicaţiile Ministerului Protecţiei Mediului intitulate: "A 
Guide to the Control of Waste Imports and Exports" -Ghidul pentru controlul importurilor şi 
exporturilor de deşeuri, care sunt disponibile pe site-ul: http://www.info.gov.hk/epd/. 

 

Începând cu 28 decembrie 1998, este interzis importul deşeurilor periculoase din Liechtenstein şi 
din statele membre ale OCDE şi UE. 

 
Pentru informaţii referitoare la importul şi exportul deşeurilor, a se adresa la: 
Waste and Water Management Group -Departamentul pentru controlul apei şi al deşeurilor 
Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului Înconjurător 
25/F, Southorn Centre 
130 Hennessy Road 
Wan Chai 
HONG KONG 
Tel: (+852) 2755 5462 
Fax: (+852) 2305 0453 

http://www.info.gov.hk/epd/


Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 Întocmirea declaraţiilor vamale 

Nu este necesar să se indice greutatea neta, decât pentru băuturile alcoolice, tutun, uleiuri 
hidrocarbonate, alcool metilic şi articole care conţin alcool şi/sau uleiuri hidrocarbonate pasibile 
de drepturi vamale. 

 
 Necesitatea de a insera facturile simple sau facturile consulare etc. 
Nu este necesara inserarea facturilor simple sau facturilor consulare. 

 
 Necesitatea de a atesta certificatele de origine, permisele de import, etc. 
- nu este necesară închiderea certificatelor de origine. Totuşi, în cele mai multe dintre cazuri, 
destinatarul va trebui să obţină o autorizaţie de import, un permis sau un certificat de import, 
înainte de a intra în posesia pachetului sau coletului; informaţii referitoare la mărfurile supuse 
controlului la import se vor adresa Directorului General al Trade and Industry sau The 
Commissioner of Customs and Excise -Industriei şi Comerţului sau al Vămilor şi Accizelor, din 
Hongkong. 

 
 

 Diverse dispoziţii vamale 
Potrivit pct. 3.1 din Dutiable Commodities Ordinance (capitolul 109) -Ordonanţa cu privire la 
mărfurile impozabile, acestea nu vor fi eliberate decât după ce au fost achitate toate taxele vamale. 
O declaraţie de import sau export trebuie să fie prezentata la Commissioner of Customs and 
Excise -Comisarul pentru Vama şi Accize pentru coletele al căror conţinut depăşeşte 4000 HK $. 
Aceasta declaraţie trebuie să fie prezentata în maxim 14 zile după ce a avut loc importul sau 
exportul. 

 
Dispoziţii contencioase 

 Importul şi/sau exportul produselor indicate mai jos, fara permis valabil eliberat de către 
Ministerul Industriei şi Comerţului, constituie un delict. Toate persoanele care se fac vinovate de 
acest delict risca următoarele pedepse: 

 

Produs Pedeapsa 
 

Textile Amenda  de  500000  USD  şi  2  ani  de 
închisoare 

Carne  congelata   sau  refrigerata, Amenda  de  50000  USD  şi  1  an  de 
carne congelata de pasare închisoare 
Orez Amenda  de  50000  USD  şi  1  an  de 

închisoare 
Substanţe radioactive şi aparate ce Amenda  de  10000  USD  şi  1  an  de 
emit radiaţii închisoare 
Produse farmaceutice Amenda  de  500000  USD  şi  2  ani  de 

închisoare 
Bunuri operative de larg consum Pentru  contraven ţie-amendă  de  500000 

USD şi 2 ani de închisoare. 
Pentru condamnare în urma acuza ţiei- o 
amenda nelimitata şi 7 ani de închisoare. 

Substanţe periculoase pentru stratul Amenda   de   1000000   USD   şi   2   ani 



de ozon închisoare 
 
 Potrivit Control of Chemicals Ordinance (capitolul 145)- Ordonanţa cu privire la controlul 
chimicalelor: 
i) importul şi exportul fara autorizaţie a substanţelor acetilice, sunt considerate ca fiind delicte 
conform termenilor din secţiunea 3 
ii) deplasarea tuturor substanţelor acetilice pe teritoriul statului Hong Kong fara permis de 
transport constituie un delict potrivit termenilor din secţiunea 7 
iii) în conformitate cu secţiunea 15 a hotărârii sus menţionate, toate persoanele care încalcă 
dispoziţiile secţiunilor 3 şi 7, comit un delict şi vor fi pasibile de: 
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amenda de 1 000 000 de dolari şi o pedeapsa cu 
închisoare de 15 ani; 
b) Pentru contravenţie la plata unei amenzi de 500 000 de dolari şi 3 ani de închisoare. 

 
 În conformitate cu  Dutiable Commodities Ordinance (capitolul 109) -Ordonanata cu privire la 
mărfurile impozabile: 
i) importul şi/sau exportul mărfurilor stabilite prin hotărâre, conform termenilor secţiunii 17.3, 
constituie delicte în cazul în care importatorul şi/sau exportatorul nu deţin autorizaţie sau permis 
ii) persoanele care încalcă dispoziţiile secţiunii menţionate mai sus, comit un delict şi se fac 
pasibile de confiscarea mărfurilor, de plata unei amenzi de 1 000 000 de dolari şi o pedeapsa cu 
închisoare de 2 ani, conform dispoziţiilor din secţiunea 46. 

 
3.5.4. Potrivit Animal and Plants Ordinance (Protection of Endangered Species) (capitolul 187) - 
Ordonanţa cu privire la protejarea speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie: 
i) constituie delicte importul şi/ sau exportul speciilor de plante şi animale pe cale de 
dispariţie, vii sau moarte, părţilor sau produselor derivate din acestea,fără autorizaţie. 
ii) persoanele care contravin obligaţiilor de autorizaţie vor fi expuse la o amenda maximala de 
5000000 USD şi o pedeapsa cu închisoare de 2 ani precum şi confiscarea articolelor în cauza. 

 
3.5.5. Conform Import and Export Ordinance (capitolul 60)- Ordonanţa cu privire la importuri şi 
exporturi: 
Importul şi exportul fara autorizaţie a vehiculelor prevăzute cu volan pe partea stânga, a 
motoarelor cu o putere mai mare de  111,9 kilovaţi (150 cai-putere), precum şi a discurilor optice 
şi a dispozitivelor de duplicare Constituie delicte potrivit secţiunilor 6C şi 6D 
Persoanele care nu respecta dispoziţiile secţiunii 6C(1) vor comite un delict şi vor fi pasibile de: 
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amenda de 2000000 USD şi pedeapsa cu închisoare 
de 7 ani; şi 
b) Pentru contravenţie- o amenda de 500000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 2 ani potrivit 
secţiunii 6C a ordonanţei de mai sus. 
Persoanele care nu respecta dispoziţiile secţiunii 6D(1) vor comite un delict şi se fac pasibile de: 
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amenda de 2000000 USD şi pedeapsa cu închisoare 
de 7 ani; şi 
b) Pentru contravenţie- o amenda de 500000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 2 ani conform 
secţiunii 6D, 

 
3.5.6 Persoanele care efectuează transferuri de deşeuri fara autorizaţie valida, conform hotărârii 
WDO, vor comite un delict şi se fac pasibile de o amenda de 200000 USD şi o pedeapsa de 
închisoare de 6 luni pentru prima infracţiune, şi o amenda de 500000 USD dolari şi o pedeapsa cu 
închisoare de 2 ani, în cazul uneia sau mai multor recidive. 



India 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Animalele sălbatice inclusiv părţile şi produsele care rezulta din acestea, 

fildeş. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
1.Animale,  pasări şi reptile  (inclusiv părţi şi produse care rezulta  din 
acestea). 
Vezi partea a 2-a, pct.4, a) 
2. Cai (inclusiv iepe reproducătoare). Vezi partea a 2-a, pct.4, b. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10     Şeptel (cu excepţia cabalinelor şi vitelor de rasa pura), pasări, oua, sperma 

congelata, embrioni congelaţi, pasări pentru reproducere şi vânzare. Vezi 
partea a 4-a, pct.c) partea a 2-a 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 1.  Şofran.Vezi partea 1, pct. a) partea a doua. 

2.  Cuişoare, scoţişoară şi casia. Vezi partea 1, pct. b) partea a 2-a. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.5 1005.90 Porumb pentru creşterea păsărilor de curte şi pentru hrana animalelor. 

Vezi partea a 9-a, pct. f ), partea a doua. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Plante, fructe şi seminţe. Vezi partea a 4-a, pct d), partea a 2-a 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11 Opium 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 
ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, 
CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Seu, grăsimi  şi/sau  uleiuri  dizolvate  sau  nu  de  origine  animală  prin 

acestea înţelegând: 
1. Stearina din untura, răşină, seu, răşină de ulei şi de seu neamestecate 

sau preparate. 
2. Ulei din oase de bovine 
3. Grăsime de la pasări de curte extrasa cu ajutorul unui solvent 
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4. Grăsime şi ulei de peşte, procesate sau nu, cu excepţia uleiului din 

ficat de cod, ulei de sepie sau amestecul acestor doua uleiuri 
Margarina şi alte grăsimi, preparate alimentare de origine animală. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat  
Stearina neprelucrata  din  palmier.  Vezi 
partea a 9-a, pct. e) partea a doua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 
acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 

patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.08 Concentrat de băuturi alcoolice, vin (tonic sau medicinal). Vezi partea 1, 

pct. a) partea a 2-a 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Esenţe  aromatice   de  orice  tip  (inclusiv  esenţe  pentru  prepararea 
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  lichiorului). Vezi partea a 8-a pct. a), partea a 2-a.  
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Granit, piatra cubica, bazalt, gresie şi alte pietre de construcţie şlefuite 

sau nu sau doar tăiate prin diverse metode. Marmura, travertin, eucasin, 
şi alte pietre calcaroase cu o densitate aparent egala sau superioara de 2,5 
prin taiere, în bloc sau în placa. Vezi partea a doua, pct. a), partea a doua 
Rutil. Vezi partea a 9-a, pct.c) partea a 2-a. 
Nephta. Vezi partea a 9-a, pct.g), partea a 2-a. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Hidrocarburi cloroflorurate (freon). Vezi partea a 3-a pct,.e), partea a 

doua. 
CFC/3 (CFC-11) - Tricloroflorometan 
CF2 CL2 (CFC-12) - Diclorodiflorometan 
C2 F3 (CFC-113) - 1,2,2 triclorotriflorometan 
02 F4 C12 (CFC-114) - 1,2 Diclorotetrafloroetan 
C2 F5 C1(CFC-115) - Cloropentafloroetan 
CF2 Br C1 (Halon-1211)- Bromoclorodiflorometan 
CF3 Br (Halon-1301)-Bromotriflorometan 
C2 F4 Br2 (Halon-2402) - Dibromotetra-floretan. 
Vezi partea a 3-a, pct.f), partea a doua. 
DDT-Tehnic 75 Wdp. Vezi partea a 5-a, pct a), partea a doua 
Anhidrida acetica. Vezi partea a 3-a, pct h), partea a doua. 
Toate tipurile de penicilina 6-APA. Vezi partea a 6-a, pct.a) partea a doua 



India 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 5 



Tetraciclina/Oxy-tetraciclina şi sărurile lor. Vezi partea a 6-a , pct.a) 
partea a doua 
Streptomicina. Vezi partea a 6-a, pct. a), partea a doua 
Rifamycina. Vezi partea a 6-a, pct. a), partea a doua 
Intermediarii de Rifamycina cum ar fi: 3 Formyl Rifa SV, Rifa S/Rifa S 
Sodium şi l-Aminor-4 Metil piperazin. Vezi partea a 6-a, pct.a) partea a 
2-a. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Medicamente. Vezi partea a 7-a, pct.a), partea a 2-a 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Amestec de uleiuri esenţiale/sintetice pentru parfumerie. Vezi partea a 8- 

a, pct.a), partea a 2-a 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.01-07 Chiag de animale 

 
Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 

anumite preparate combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 1.  Explozibili. Vezi partea a 3-a, pct d), partea a 2-a. 

2. Material radioactiv. Vezi partea a 9-a, pct.c), partea a 2-a 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.01-07 Filmele  cinematografice  şi filmele  video. Vezi  partea  a 9-a,  pct. d), 

partea a 2-a 



Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.01-07 Cauciuc natural. Vezi partea a 9-a, pct.b), partea a doua 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA 

ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.01-23 Hârtie pentru ziare. Vezi partea a 9-a, pct. b), partea a 2-a 

Hârtie pentru imprimarea titlurilor şi valorilor, hârtie pentru bani, hârtie 
pentru timbre şi alte tipuri de hârtie speciala. Vezi partea a 3-a, pct.a), 
partea a 2-a. 

 
Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei tipografice; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-07 1.  Mătase bruta 

2.  Ţesături din mătase. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Ţesături din lână. Vezi partea 1, pct a), partea a 2-a 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12               Bumbac şi bumbac brut. Vezi partea a 9-a, pct. a), partea a 2-a. Ţesături 

din bumbac conţinând fibre artificiale. Vezi partea 1, pct.a) partea a 
doua 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Fibre din nuca de cocos. Vezi partea a 9-a, pct a), partea a 2-a 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Fibre discontinue de poliester. Vezi partea a 9-a, pct.c), partea a 2 -a 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Ţesături buclate din bumbac. Vezi parte 1, pct. a), partea a 2-a 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 

din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Tricotaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, 
BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI 
ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI 
ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18    Zirconiu cubic,  pietre:  a)  diamante  brute;  b)  pietre  sintetice  fine  sau 

neşlefuite (altele decât rubinele sintetice sau neşlefuite); c) smaraldele, 
rubinele, şi safirele; pietrele semipreţioase, pietrele preţioase şi perlele 
(fine sau de cultura). Vezi partea a 2-a, pct. a), partea a 2-a. 
Aur sub toate formele, inclusiv aur lichefiat. Vezi partea a 9-a, pct. a), 
partea a 2-a 
Argintul sub toate formele. Vezi partea a 9-a, pct. h), partea a 2-a 
Filigran din aur. Vezi partea a 9-a, pct. I), partea a 2-a 



SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Dispozitiv de tăiat - vezi partea a 8-a, pct. a), partea a 2-a). 

Vezi partea a 9-a, pct. a), partea a 2-a 



Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.01-11 Cuţite de tăiat hârtie de toate dimensiunile. Vezi partea a 8-a, partea a 2-a. 

Maşini de tăiat hârtie cu excepţia maşinilor cu programe automate de 
taiere şi a celor cu trei cuţite. Maşini de cusut. 
Vezi partea a opta, pct. a) partea a 2-a. 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI  
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85          Instrumente de desen şi de matematica. Vezi partea a 6-a, pct. a), din 

partea a 2-a. Contoare de apa. Vezi partea a 8-a, pct a), partea a 2-a. 
Telescoape. Vezi partea a 8-a, pct a), partea a 2-a. 
Grupuri electrogene diesel de pana la 1500 KVA (cu excepţia grupurilor 
electrogene fara sistem de oprire). Vezi partea a 9-a, pct. b) partea a 2-a. 
Generatoare portabile, de pana la 3,5 KVA. Vezi partea a 9-a, pct.b) 
partea a 2-a. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Echipament de telecomunicaţii. Vezi partea 1-a, pct. a), partea a 2-a. 

a) Aparatura de bruiaj (aparate statice/mobile/portabile) 
b) Componente electronice ale aparatelor  de bruiaj - ex antene, 
amplificatoare cu putere RF, generatoare de sunet. Vezi partea a 3-a, pct. 
g), partea a 2-a. 
Tuburi catodice: 
- tuburi pentru televizoare color cu o diagonala de 20 şi 21 cm precum 

şi ansamblele şi subansamblele conţinând un tub de televizor; circuite 
integrate 

- benzi audio magnetice de orice tip, cu excepţia casetelor cu role de 
35 mm şi 16 mm 

- benzi video magnetice pe bobine şi role de orice fel 
Calculatoare, inclusiv calculatoare personale cu o valoare CIF de pana la 
1,50 lakh, tastaturi sau monitoare fiecare cu o valoare CIF inferioara de 
7500 rupii. Pentru acestea, ansamblele vor fi compuse dintr-un singur 
procesor  cu  o  singura  tastatura  şi  un  monitor,  precum  şi  periferice 
integrate cu excepţia perifericelor adăugate. Vezi partea a 10-a, pct. a), 
partea a doua. 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 
ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16       Automobile comerciale şi de pasageri, inclusiv cele cu doua sau trei roti, 

precum şi automobile pentru uz personal. Vezi partea a 9-a, pct a), partea 
a 2-a 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Avioane şi elicoptere. Vezi partea a 9-a, pct.a), partea a 2-a 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Vapoare, trauler, bărci şi alte ambarcaţiuni pentru transport pe apa. Vezi 

partea a 9-a, pct. a), partea a 2-a 
 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  

FOTOGRAFICE SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  
CONTROL  SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  
APARATE MEDICO- CHIRURGICALE,    
OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Aparate fotografice/camere video. Vezi partea 1-a, pct. d), partea a 2-a 

 
 

Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 Ceasuri, piesele lor mecanice; carcase şi cadrane de ceas. Vezi partea 1- 

a, pct. a), partea a 2-a. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Cătuşe goale/descărcate, de toate calibrele şi dimensiunile. Vezi partea a 

3-a, pct.a), partea a 2-a. 
Arme de foc. Vezi partea a 3-a, pct.b), partea a 2-a. 
Muniţie. Vezi partea a 3-a, pct. c), partea a 2-a. 
Operatorul desmnat din India nu accepta primirea 
prin posta a articolelor sub forma de pistol. 
Operatorul din India nu este responsabil pentru 
orice intarziere in livrarea de astfel de articole. 
Pentru a evita aceste intarzieri si pentru a asigura 
o securitate mai buna este necesar ca pe 
formularele de declaratie vamala aplicate pe 
colete sa se descrie clar continutul acestora. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08 Accesorii/echipamente de sport. Vezi partea 1, pct. c), partea a 2-a 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 



Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import 

 

 
În afara de produsele prezentate mai sus importul de produse şi bunuri de consum este interzis 
cu excepţia produselor care îndeplinesc anumite condiţii: 

 
 

Bunuri de consum                                    Restricţii 
 

Toate bunurile de consum, de origine Nu sunt permise la import decât prin prezentarea 
industriala, agricola, minerala sau  unei  licenţ e  sau  conform  unei  Note  Oficiale 
animală în forma finita                              difuzate în acest sens 

 
Bunurile de consum electronice, Nu sunt permise la import decât prin prezentarea 
echipamente şi sisteme                              unei  licenţe  sau  conform  unei  Note  Oficiale 

difuzate în acest sens 
 

Pesticide, insecticide, ierbicide şi Importul este interzis 
substanţe pentru deratizare care nu sunt 
înregistrate sau care sunt interzise la 
import în virtutea legii din 1969 cu 
privire la insecticide şi la  compoziţ ia 
lor. 

 
Bunuri de consum sub forma de cadou.    Importul   efectuat   de   instituţii   de   caritate, 

religioase sau educa ţionale trebuie aprobat de 
către Guvern pe baza unor condiţii specifice 

 
Substanţe lichide pentru condensatoare Importul  este permis pe baza  prezentării unei 
de tipul PCB                                              licenţe sau în baza unei Note Oficiale difuzata în 

acest sens. 
 

Articolele solicitate de către hoteluri, Importul este permis pe baza unei licenţe emisă 
restaurante, agenţii de voiaj                      în  baza  recomandării  Directorului  General  al 

Turismului  din  Guvernul  indian,  sau  conform 
unei Note Oficiale difuzate în acest sens 

 
Articolele cu utilizare  restrânsa  în  Importul este permis pe baza unei licenţe pentru 
cadrul organizaţ iilor de turism                  îndeplinirea  exigentelor  de  import.  Obiectele 

care  îndeplinesc  condiţ iile  de  import  vor  fi 
indicate distinct. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

Partea 1: Bunuri 
de consum: 

a) Nu pot fi importate decât prin prezentarea unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 

b) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe care să ateste 
ca exportul reprezintă dublul valorii importului. Bunurile care 
îndeplinesc condiţiile de export vor fi menţionate. 

c) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

d) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens. Cameramanii acreditaţi, 
corespondenţii acreditaţi ai unor televiziuni străine sau ai unor 
agenţii de presa sau ziare străine pot efectua importuri în  baza 
acestor prevederi inclusiv pentru realizarea de documentare 
fotografice. 

 
 
 
 

Partea a 2-a: 
Pietre preţioase, 
semipreţioase şi 
alte pietre 

 
a)  Importul  este  permis  în  baza  prezentării  unei  licenţe  sau 

conform unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a 3-a: 
Articolele  cu 
privire la 
securitatea 
bunurilor şi 
persoanelor 

a) Importul este permis în baza prezentării unei licenţe sau 
conform unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

b) Aceste obiecte nu pot fi importate fara prezentarea unei licenţe 
din partea unui club de tir autorizat şi doar cu recomandarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului din cadrul Guvernului 
indian daca sunt folosite în scopuri personale. 

c) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe din 
partea: 

- unui club de tir autorizat şi sub recomandarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului din cadrul Guvernului indian în cazul 
utilizării în scop personal; 

- unor comercianţi de arme autorizaţi pentru comerţul cu diferite 
tipuri de muniţii specifice, cu conţină să îndeplinească unele 
condiţii precise 

d) Departamentele guvernamentale şi întreprinderile din sectorul 
public pot fi autorizate să importe, cu condiţia autorizării din 
partea Inspectorului pentru Controlul Explozibililor din cadrul 
Guvernului Indian. 



e) Nu pot  fi 
importate fara 
prezentarea unei
 licenţe 

sau conform unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 
f) Importurile sunt autorizate fără licenţă, cu condiţia ca 

trimiterile să provină dintr-o ţară semnatara a Protocolului de la 
 
 
 
 
 
 
Montreal cu privire la substanţele care afectează stratul de ozon. 
Lista  tarilor  semnatare  este  publicata  periodic  de  Directorul 
General de comerţ exterior. Importurile care provin din ţările care 
nu au semnat acest Protocol sunt interzise. 
g) Departamentele Guvernului Central pot autoriza  importul 

acestor articole în baza unei licenţe. Importul efectuat de alte 
categorii de importatori este interzis. 

h) Importul este admis în baza prezentării unei licenţe sau 
conform unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

 
 
 
 

Partea a 4-a: 
Seminţe, vegetale 
şi animale 

a) Pentru trimiterile destinate grădinilor şi parcurilor zoologice, 
instituţiilor ştiinţifice de cercetare atestate, circurilor, 
persoanelor fizice importul este condiţionat obţinerea unei 
licenţe şi de recomandarea Directorului responsabil cu Fauna 
din cadrul Guvernului cu privire la prevederile Convenţiei 
CITES. 

b) Importul este autorizat cu condiţia prezentării unei licenţe sau 
prin recomandarea Directorului Serviciilor  Veterinare  din 
cadrul Guvernului. 

c) Importul este autorizat în baza unei licenţe sau   prin 
recomandarea  Ministrului  Agriculturii  şi  cooperării  statului 
indian din Guvern. 

d) Importul de seminţe de grâu, de orez necorticat, de cereale, 
leguminoase, oleaginoase şi de furaje pentru însămânţare este 
autorizat în baza unei licenţe cu condiţia  respectării 
dispoziţiilor legii din anul 1988 privind  politica  acestui 
domeniu şi în baza unui permis de import acordat în virtutea 
decretului din anul 1989 privind fructele şi seminţele 
(Reglementări privind importul în India). 

- Importul seminţelor de legume, de flori, de fructe şi plante, de 
tuberculi şi de bulbi de flori, de butaşi, de arbori tineri, de 
muguri, de flori şi fructe pentru însămânţat, este autorizat fara 
licenţă conform unui permis de import în virtutea unui decret 
din anul 1989. 

- Importul de seminţe, fructe şi vegetale pentru alimentaţie sau în 
alte scopuri, este autorizat contra unei licenţe sau conform unei 
Note Oficiale difuzata în acest sens. 

- Importul de plante precum şi produsele şi derivaţii lor este 
autorizat cu condiţia să respecte dispoziţiile Convenţiei privind 
cometul internaţional cu specii ameninţate de floră şi faună 
(CITES). 

 
 
 

Partea a 5-a: Insecticide şi pesticide 



a) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a 6-a: 
Droguri   şi 
produse 
farmaceutice 

 
a)  Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform 

unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a 7-a: 
Produse chimice 
şi asimilate 

 
a)  Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform 

unei Note Oficiale difuzata în acest sens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a 8-a: 
Obiectele privind 
sectorul micilor 
întreprinzători 

 
a)  Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform 

unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 



 

Partea a 9-a: 
Diverse 

a) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 

b) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens 

c) Importul este autorizat prin recomandarea Departamentului de 
Energie Atomica 

d) Importul este autorizat de către: 
- Arhiva Cinematografica naţională, Institutul de film şi 

televiziune şi Societatea de filme pentru copii din India. 
- Alte organisme sub rezerva ca respecta condiţiile specificate în 

acest sens 
e) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform 

unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 
f) Importul este autorizat fara nici o condiţie daca importatorul 

este supus înregistrării de către NAFED, printr-un contract de 
import sau printr-o scrisoare de acreditare emisă în acest scop. 

g) Importul este autorizat fara licenţă cu condiţia ca importatorul 
să vândă deşeurile de ţiţei rafinăriilor de petrol. Vânzarea 
trebuie să fie încheiată în baza unor condiţii comerciale fixate 
între importator şi rafinărie. Totuşi, importatorul  poate 
deşeurile pentru propriile nevoi dar nu în totalitate restul 
urmând a fi vândut către rafinării. 

h) Importul nu este autorizat fara prezentarea unei licenţe sau 
conform Note Oficiale difuzata în acest sens. 

i) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform 
unei       Note      Oficiale       difuzata       în       acest      sens. 

 
 
 
 
 

Partea a 10-a: 
Obiecte 
electronice 

a)  Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform 
unei Note Oficiale difuzata în acest sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 



 

India nu a publicat partea a treia 



Indonezia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie   Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Vezi partea a II-a 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi frunziş ornamental 
 

Poziţie   Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01 Vezi partea a II-a 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite tipuri de rădăcini şi tuberculi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ;  PRODUSE  ALE  DISOCIERII  LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE;CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; 
BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţet 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44 2844.10  Materiale radioactive 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10  Morfina, cocaina şi alte narcotice 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 31:Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de m*odelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 
anumiţi combustibili 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.04 3604.10  Artificii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

36.02. 3602.00 Explozibili. Vezi partea a II-a 
36.06. 3606.10 Materiale combustibile. Vezi partea a II-a 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Casete video neinregistrate şi CD-uri (interzise pentru serviciul EMS). 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08 Produse antiparazitare pentru uz agricol şi produse similare. Vezi partea a II-a 

38.22-23 
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SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Plastic şi articole din plastic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
 

Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 
şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blana şi blana artificiala; blana prelucrata 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02  4902.10- Ziare (produse care se referă la scrisorile în lanţ sau privind o practică 

 similară). 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a 

 
* Obiecte interzise 

Cărţi publicate ilegal.(fara drepturi de autor) 
49.3 49.03.00 Publicaţii dăunătoare pentru tineri. 
49.4 49.04.00 Documente care pot perturba ordinea publica 

49.05.10 Articole obscene sau imorale 
 

 
 

SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE,   UMBRELE   DE   SOARE,   BASTOANE,   BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

Nu există informaţii 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI  ARTICOLE  DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU   SEMIPRETIOASE,  METALE 
PRETIOASE, METALE   PLACATE CU METALE 
PRETIOASE  ŞI  OBIECTE  DIN  ACESTEA;  BIJUTERII  DE 
FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 
 

Capitolul 86: Locomotive (pentru calea  ferata  sau  tramvai);  echipamente  pentru  căile 
ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 
 

87.01-16 Vezi partea a II-a 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU  CINEMATOGRAFICE, DE  MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE  MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01. 9301.00   Material de  război  şi  alte  articole  similare,  arme  de  război,  revolvere, 

pistoale, alte tipuri de arme; părţi şi accesorii ale acestora 
 

93.02 
93.04 

9302.00 
9304.00 

 
 

93.05. 9305.10 
9305.90 

 
* Obiecte admise condiţionat 

93.06  9306.21   Muniţie. 
Vezi partea a II-a 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.1. Animale şi 
produse  de 
origine animală 

2.1.1. Anumite specii de animale protejate, inclusiv părţi sau produse 
ale acestora: 

a) rinoceri; 
b) urangutani; 
c)  Bubulcus/Egretta; 
d) tapir; 
e) pasarea paradisului (Paradisa minor/raggiana); 
f) bizon; 
g) cerb, căprioară; 
h) cerb-moscat (Tragulus pygmaeus); 
i) sidef, Troka, Roa şi altele 
Pentru importul/exportul  animalelor  sau  produselor  susmenţionate 
este necesar a se obţine aprobarea Departamentului de Agricultura. 

 
2.1.3   Anumite specii de peşti periculoşi: 
a) Pirania (din familia Serrasalmus); 
b) Drac-de-mare (din familia Vandelis); 
c) Aligator Gar (din familia Lepisosteus); 
d) Peşte din specia Silurus glane; 
e) Esex Masouniongy; 
f) Tipar din specia Electrophorus electricus; 
g)  Specii de Tetraodaoden. 
Importul speciilor indicate mai sus este interzis. Excepţie fac speciile 
importate pentru grădinile zoologice sau importul în scop ştiinţific pe 
baza aprobării Departamentului de Agricultura şi a Directoratului 
General al Pisciculturii. 

 
Mai multe specii de peşti, mai ales: 
a) specii de Sidat (familia Anguilla) cu diametrul mai mic de 5mm; 
b) pestele Fancy de apa dulce sau din familia Botia cu lungime mai 

mare de 15 cm; 
c)  creveţi de apa dulce/de râu (udang galah) cu o lungime mai mica 

de 8 cm; 
d)  creveţi din specia Panacidae (Windu); 
e)  specii de Bandeng (Chanos-chanos) (Nener) 
Exportul acestor specii este interzis cu excepţia speciilor de peşti 
exportate în scop ştiinţific şi agricol; trebuie obţinută aprobarea 
Departamentului de Agricultura şi a Directoratului General al 
Pisciculturii. 

 
 
 
 

2.2. Plantele   vii 
şi produsele 
de floricultura 

2.2.6. Anumite specii de plante, cum ar fi: 
a)  chinina (din familia Linchan); 
b) orhidee naturale, din familia Dendrobium, Vanda şi alte specii; 
c) varietăţi de agave; 
d) Musa Textilles Mees; 
e) specii de Ranwoefia; 
f) specii de Rafflesia 



Pentru  importul/exportul  acestor  plante  este  necesară  aprobarea 
Departamentului de Agricultura. 

 
 
 
 
 
. 

 
2.3. Produse 
antiparazitare de 
uz agricol 

Pentru importul plantelor şi seminţelor de plante este necesară 
aprobarea Departamentului de Agricultura şi trebuie îndeplinită 
procedura         de         inspecţie         a         carantinei         plantelor 

 
 
Pesticide: 
a) Pentaclorofenol şi sărurile acestuia; 
b) DDT (diclor difenil tricloretan) 
Importul acestor produse se va obţine aprobarea Departamentului de 
Agricultura 

 
2.4. Narcotice a)  opium (Paper Somniferum); 

b) Coca (Erythroxylon), inclusiv plantele şi produsele prelucrate; 
c) Ganja (Cannabis saitya), inclusiv plantele şi produsele prelucrate; 
d) Cristale şi derivaţi ai morfinei şi cocainei; 
e) Substituenţi ai narcoticelor (naturali/de sinteza); 
f) Amestecuri ale substanţelor indicate mai sus. 
Este interzis importul/exportul, deţinerea, utilizarea şi distribuirea fara 
aprobarea autorităţilor competente 

 
 
2.5. Produse 
farmaceutice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
2.6. Cărţi, 
broşuri, reviste, 
imprimate 

Medicamente, incluzând: 
a) medicamente chinezeşti tradiţionale gata preparate, sub forma de 

pilule, capsule, în pudra sau lichid şi sub alte forme gata preparate; 
b) medicamentele gata preparate produse în străinătate, inclusiv 

medicamente tradiţionale chinezeşti neinregistrate la Directoratul 
General pentru Inspecţia Medicamentelor şi a Produselor 
Alimentare (POM). 

 
Pentru importul medicamentelor gata preparate sau tradiţionale pentru 
uz personal sau comercial trebuie obţinută aprobarea Directoratului 
General pentru Inspecţia Medicamentelor şi a Produselor Alimentare. 

 
Medicamentele gata preparate sau medicamentele tradiţionale pot fi 
importate în cantităţi mici în scop personal de pasagerii aeronavelor 
sau   vapoarelor   cu   condiţia    să   dispună   de   reţetă    medicala 

 
 
 
Diverse tipuri de cărţi şi imprimate, inclusiv: 
a) cărţi, reviste şi alte tipuri de imprimate în limba indoneziana sau în 

dialecte indoneziene; 
b) cărţi, prospecte, broşuri şi ziare scrise cu caractere/litere chinezeşti 

şi în limba chineza; 
c) hârtie imprimata pentru ambalarea ţigărilor şi etichete de 

medicamente în limba indoneziana sau în alta limba. 
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Pentru importul de cărţi şi imprimate în limba chineza în scop 
ştiinţific este subordonat autorizaţiei din partea Biroului Procuraturii 
Generale şi a Departamentului de Comerţ. 
Importul de cărţi şi imprimate menţionate la art. 31.a şi 31.c poate fi 
autorizat în următoarele cazuri: 
i. scop diplomatic (Reglementare Guvernamentala nr. 8/1957); 
ii. pentru scopuri educaţionale şi în învăţământ, inclusiv pentru 

materiale în alfabetul Braille (la recomandarea 
Departamentului de Educaţie şi Cultura); 

iii. pentru etichetele medicamentelor şi ambalajele ţigărilor 
 
 
 
 

2.7. Material 
de război 

2.7.1. Material exploziv, inclusiv: 
a) toate  tipurile  de  muniţie,  bombe  incendiare,  mine,  grenade  de 

mana; 
b) toate bunurile explozive; 
c) materiale explozive utilizate pentru alte produse explozive; 
Pentru importul de substanţe explozibile în scop militar, cum ar fi 
TNT şi nitroglicerina, este necesară aprobarea Departamentului de 
Apărare şi Securitate (BAPENAB Hankam). 
Importul de substanţe explozibile în scopuri industriale, cum ar  fi 
nitratul de amoniac şi dinamita poate fi efectuat prin P.T. DAHANA 
şi cu aprobarea politiei indoneziene. 

 
2.7.2. Armele de foc şi muniţia, inclusiv: 
a) părţi de arme de foc; 
b) tunuri / aruncătoare de flăcări; 
c) armele cu aer comprimat, cu arc şi armele cu gaz; 
d) imitaţii de arme de foc, pistoale de avertizare, pistol pentru start, 

pistoalele pentru proiectile hipodermice şi alte pistoale similare, 
părţi ale acestora; 

e) toate tipurile de muniţie/proiectile pentru arme; 
f) cutiile pentru cartuşe; 
Importul tuturor tipurilor şi modelelor de produse indicate mai sus 
trebuie obţinută autorizaţie din partea politiei indoneziene. 

 
 
2.8. Discuri 
pentru gramofon, 
casete,  casete 
video, filme 

Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei din partea 
Biroului Procuraturii Generale şi/sau Comisiei de  cenzurare  a 
filmelor. Excepţie fac articolele importate de Televiziunea Republicii 
Indonezia - TVRI pentru difuzare şi cele importate de membrii 
corpului diplomatic şi ai instituţiilor internaţionale. 



 
 

2.9. Aparate  
de emisie-
recepţie, 
telefoane fara fir 
sau echipament  
de 
telecomunicaţii 
Importul acestor 
echipamente este 

subordonat autorizaţiei din partea 
Departamentului de Turism, Posta şi Telecomunicaţii 
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3.1.Aparate de 
fotocopiere color şi 
părţi ale acestora 

Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei BOTASUPAL 
(Comitet de coordonare pentru lupta contra falsificării monedelor 
străine). 

 
 
 
 
 

3.2. Vehicule cu 
motor, automobile 
construite, 
motociclete 

Importul acestor produse pentru 
membrii corpului diplomatic şi instituţiilor internaţionale este 
subordonat autorizaţiei Secretariatului de Stat 
Admiterea temporara a acestor produse (articolul 23 OB din legea 
vamală), pentru turişti şi atleţi, este subordonata autorizaţiei din partea 
Ministerului Educaţiei şi Culturii. 

 
 

3.3. Mâncare şi 
băuturi 
neinregistrate la 
Departamentul  de 
Sănătate 

Aceste produse nu pot fi importate. Totuşi, ca excepţie pot fi 
importate cantităţi rezonabile pentru uzul pasagerilor aeronavelor sau 
vapoarelor pe perioada călătoriei. 

 
 
 
 
 

3.4.Ochelari pentru 
observarea 
eclipselor solare 

Importul  acestor  produse  este  subordonat  autorizaţiei  din  partea 
Ministerului Sănătăţii 

 
 
 
 
 
 

3.4.Mărfurile 
periculoase  cum 
ar   fi  produsele 
explozive, 
inflamabile, 
produsele 
chimice 
combustibilii şi 
materialele 
toxice,  corozive, 
oxidante şi 
radioactive. 

Pentru importul acestor produse este necesară aprobarea 
Departamentului de Sănătate sau, în cazul materialelor radioactive, 
aprobarea Consiliului Naţional pentru Energie Atomica (BATAN) şi a 
Departamentului de Comerţ. 
Importul de materiale radioactive ca bagaj personal este interzis. 

 
 
 
 
 
 

3.5.Deşeuri   şi 
resturi de oţel, 
cupru şi alama 



 
Importul  acestor 
produse  este 

 
subordonat  autorizaţiei  din  partea 
Ministerului de Comerţ. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor vamale 

Articolele introduse în trimiterile poştale trebuie să fie înregistrate 
individual şi cu cea mai mare precizie. Valoarea fiecărui articol va fi 
menţionată separat cu indicarea precisa a monedei utilizata. De 
asemenea trebuie să fie precizata greutatea bruta şi neta. În ceea ce 
priveşte produsele alimentare se va indica greutatea bruta şi greutatea 
neta a fiecărui tip de articol. Numele expeditorului poate fi scris de 
mana, dactilografiat, aplicat cu ajutorul unei ştampile sau prin alte 
metode mecanice. 

 
Pentru articolele expediate în scop comercial expeditorul va indica 
numărul şi data permisului de import. 

 
 

3.2. Necesitatea 
întocmirii 
facturilor 

Pentru articole expediate în scop comercial este ceruta o copie a 
facturii. Numărul şi data permisului de import vor fi trecute pe copia 
facturii. 

 

 
 
 
 
 
 

3.3. Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

Toate declaraţiile false privind conţinutul trimiterilor cu intenţia de a 
introduce în mod fraudulos în Indonezia articole al căror import este 
interzis, pot antrena confiscarea mărfurilor de către serviciile vamale. 
Totuşi, mărfurile expediate prin posta nu pot fi confiscate daca 
declaraţiile în vama sunt completate incorect sau incomplete în scopul 
de a evita plata taxelor de import. 
Dispoziţiile vamale menţionate mai sus se aplica atât pentru trimiterile 
poştei de scrisori cat şi pentru colete. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate tipurile de carne şi măruntaie 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate tipurile de peşte proaspăt sau congelat 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-10 Lapte proaspăt şi lapte pasteurizat. 

Toate produsele   lactate cu excepţia   produselor deshidratate sau 
conservate care pot fi supuse unor reglementari. 
Oua de pasări 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Produse lactate deshidratate sau conservate. 
Oua, albuş şi gălbenuş de ou sub forma de pudra 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi frunziş ornamental 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14. Legume proaspete sau congelate. 

Măsline conservate 
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Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-10 Fructe proaspete 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-02 Ceai. Cafea boabe şi cafea măcinata 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Cereale uscate comestibile 

Orez 
Porumb galben şi alb pentru nutreţ 
Malţ pentru fabricarea berii   
Crupe de grâu 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.03 1103.11 Gris de grâu 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Făină de orz pentru îmbunătăţire calităţii pâini 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.07 1207.40 Seminţe de susan 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA  DE  ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Toate tipurile de grăsimi şi uleiuri vegetale sau animale 
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* Obiecte admise condiţionat 
15.15 1515.50 Ulei de susan 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Conserve de sardine, ton şi alţi peşti 

Peşte afumat şi sărat 
Conserve de carne 
Toate tipurile de mortadella 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Glazura 

Alte tipuri de zahăr 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-05 Toate sortimentele de pâine 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Macaroane şi fidea  
Biscuiţi 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01-09 Preparate sau conserve în oţet şi frunze de vita de vie 

Suc de tomate. Conserve de tomate. Pulpa de tomate 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Ketchup 
Conserva de năut şi fasole verde 

 
Capitolul 21: Preparate diverse comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.04 Supe sau bulion instant 
21.06 Halva 
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Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01-09 Apa minerala proprie consumului 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Apa minerala gazoasa aromatizata sau nearomatizată. Băuturi naturale 
proprii consumului 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Produse pentru alimentaţia animalelor 

Concentrat de alimente şi de lapte pentru hrana vitelor. 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi piatra; material pentru tencuit; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01 2501.00 Sare de masa 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Medicamente şi tratamente sanitare 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-02 Detergent (sub forma de praf) 

Săpun 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, amidon modificat, clei; enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 
anumite preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili, artificii sau petarde 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Plastic şi articole din plastic 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
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Iordania 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.03 4803.00 Hârtie igienica şi şervetele igienice 
48.20 4820.20 Caiete şcolare 

 
Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei tipografice; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07 4907.00 Bancnote şi valori la purtător 

 

 
49.05-06 

 * Obiecte admise condiţionat 
Schite şi harţi 

49.11  Tichet de pariuri şi bilete de loterie cu excepţia loteriilor de binefacere 
  autorizate de către Guvern 

 
 

SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 
 

Nu există informaţii. 
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Iordania 
 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantela, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Tricotaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accseorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII,  UMBRELE, UMBRELE  DE 
SOARE,   BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN 
ACESTEA;  PENE  ŞI  PUF  ŞI   ARTICOLE  DIN  ACESTEA; 
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 
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Iordania 
 

SECTIUNEA 
XIII: 

ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii - 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat pentru utilizări ulterioare în sistemul armonizat 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
85.25-27 Aparate emiţătoare şi receptoare 

 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:  Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 
ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE,  INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Arme de foc şi muniţie, puşti de vânătoare şi cartuşe. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

 
Nota: Condiţiile prescrise nu sunt aplicate cadourilor personale şi 
eşantioanelor comerciale, cu excepţia armelor, explozibililor şi 
aparatelor de emisie şi recepţie radio-TV 

 
 

2.1. Animalele şi 
produsele de 
origine animală 

2.1.1 Importul produselor din lapte praf necesita un acord prealabil din 
partea Ministerului Aprovizionării. 

 
2.1.2 Importul ouălor, a albuşului şi gălbenuşului de ou sub formă de 
pudră necesită un acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării. 

 
2.1.3 Importul sardinelor în conserva, conservelor, peştelui afumat sau 
sărat, tonului în conserva, conservelor de carne şi diferitele tipuri de 
mortadella necesita un acord prealabil din partea Ministerului 
Aprovizionării 

 

2.2. Vegetale  şi 
produse vegetale 

Importul fructelor proaspete, ceaiului, cafelei boabe sau  cafelei 
măcinate, cerealelor alimentare uscate, orezului, porumbului, crupelor 
de grâu, fainei de orz şi susanului necesita un acord prealabil din partea 
Ministerului Aprovizionării. 

 
2.2.1. Importul glazurilor (pentru patiserie) şi a altor tipuri de zahăr, 
ciocolatei, macaroanelor, fidelei, biscuiţilor, ketchup-ului, conservelor 
de năut şi fasole verde, supelor, supelor şi bulionului instant, halva şi 
uleiului de susan necesită un acord prealabil din partea Ministerului 
Aprovizionării. Acest acord este necesar şi pentru nutreţul de animale şi 
pentru concentratele alimentare şi laptele destinate alimentaţiei 
animalelor. 

 
 

2.4. Băuturi, 
lichide alcoolice 

Admiterea băuturilor, apei minerale gazoasa aromatizata sau 
nearomatizată şi a băuturilor naturale destinate consumului necesita un 
acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării. 

 
 
 

2.8. Produsele 
farmaceutice 

Admiterea medicamentelor şi tratamentelor sanitare necesita un acord 
prealabil din partea Ministerului Sănătăţii. Medicamentele şi 
tratamentele fitoterapeutice sau veterinare necesita un acord prealabil 
din partea Ministerului Agriculturii. 

 

2.11. Cărţi, 
broşuri, ziare, 
imprimate 

Hârtia igienica, şerveţelele igienice şi caietele şcolare necesita un acord 
prealabil din partea Ministerului de Aprovizionare. 
Schitele şi hărţile geografice sunt admise pe baza unui acord din partea 
Centrului iordanian de geografie. 
Pentru tichetele de pariuri şi biletele de loterie este nevoie de un acord 
din partea Ministerului de Interne 
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Trimiterile şi coletele poştale care conţin bani sau devize sunt interzise 
în Iordania. 

2.13. Televizoare         Importul aparatelor emiţătoare şi receptoare de telecomunicaţii trebuie 
să fie autorizat de către Ministerul Apărării precum şi de Corporaţia de 
Telecomunicaţii, cu excepţia aparatelor receptoare de radio şi 
televiziune 

2.15.  Material  de 
război 

Armele de foc şi puştile de vânătoare precum şi cartuşele lor, capsulele 
şi alte muniţii, explozibili, petardele sau artificiile trebuie să fie autorizat 
de către Ministerul de Interne. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1. Întocmirea 
declaraţiilor în 
vama 

Un exemplar al declaraţiei vamale C 2/CP 3 trebuie să cuprindă 
informaţii clare şi complete cu privire la natura sau calitatea conţinutului 
cu precizarea ca sunt eşantioane comerciale, cadouri personale sau alte 
articole cu indicaţia valorii sale. 

3.2. Necesitatea 
întocmirii 
facturilor 

Vezi anexa 1, partea a III-a 

3.3. Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

Vezi anexa 1, partea a III-a 

3.4. Dispoziţii 
vamale diverse 

Toate obiectele conţinute în coletele poştale sunt supuse taxelor vamale. 
Totuşi, cadourile personale, cu o valoare care nu depăşeşte 10 dinari 
iordanieni, pot fi acceptate. 



Anexa 1 partea a III-a 

Factura şi 
certificatul de 
origine 

 
1. Indiferent de locul de origine sau de expediere, un certificat de origine 
trebuie prezentat pentru bunurile importate care să precizeze originea 
bunurilor şi ţara în care au fost prelucrate (produse animale, vegetale, 
naturale sau industriale). 
2.1. Originea poate să fie certificata prin prezentarea unei facturi 
autentificata de Camera de Comerţ sau orice alta autoritare desemnata în 
acest scop în virtutea unei decizii a Directorului de a atesta exactitatea 
tarifelor şi a originii, sau  prin prezentarea unui certificat de origine 
detaliat pentru a proba aceasta origine. În acest caz, indicaţiile furnizate 
prin certificat trebuie să corespunda cu cele indicate în factura la data la 
care bunurile au fost încărcate. 
2.2. Facturile sau certificatele de origine trebuie să fie confirmatele de 
misiunile diplomatice atunci când acestea există, din oraşele de origine a 
mărfurilor. În caz contrar, aceste documente vor fi confirmate de către 
Camera de Comerţ sau de orice alta autoritate conform paragrafului de 
mai sus. 
2.3. Prima factura care atesta originea mărfurilor sau certificatul de 
origine separat trebuie să stabilească cu certitudine originea exacta a 
acestor mărfuri. 
2.4. Certificatul de origine separat, pentru care nu există un model 
standard, trebuie să conţină: numărul coletului, natura lor, caracteristici 
distincte, numerele lor, natura mărfurilor, greutatea bruta şi neta a 
acestora, originea lor precum şi numele expeditorului şi destinatarului. 
2.5. Certificatele de origine al facturilor care trebuie să fie conforme 
modelelor    prescrise    în    virtutea    reglementarilor    internaţionale 

 
 
Scutirea de la 
prezentarea 
facturilor  şi 
certificatelor  de 
origine 

1. Scutirea de la prezentare a facturilor autentificate este acordata în 
următoarele cazuri: 

1.1. Trimiteri poştale, colete poştale şi trimiteri cu caracter personal 
sosite pe cale aeriana şi a căror valoare estimata nu depăşeşte 200 dinari. 
1.2. Materiale publicitare, eşantioane şi modele de mărfuri fara valoarea 
comerciala şi a cărei valoare estimata nu depăşeşte 2000 dinari. 
1.3. Ziare, cărţi, reviste, cataloage periodice sub rezerva ca poarta 
indicaţii clare cu privire la originea lor 
1.4. Importurile făcute de către corpul diplomatic şi personalul 
consulatelor care îşi desfăşoară activitatea în Regat. 
1.5. Importurile făcute direct de către ministere, guvern şi instituţiile 
guvernamentale. 
1.6. Facturile care fac dovada originii mărfurilor şi care sunt stabilite de 
către autorităţi în raport cu aceste mărfuri, pot fi acceptate chiar daca 
autorii acestor facturi nu au sediile sau centrele comerciale în ţara de 
origine. 



2. În  următoarele   cazuri  nu  este  necesară  demonstrarea   originii 
mărfurilor: 

 
2.1. Trimiteri  poştale  şi  coletele  cu  caracter  personal  sosite  pe  cale 

aeriana şi a căror valoare nu depăşeşte 100 dinari. 
2.2. Materiale publicitare, eşantioane şi modele de mărfuri fara valoare 

comerciala şi a căror valoare estimata nu depăşeşte 100 dinari. 
2.3. Mobilier uzat importat de persoane care se întorc în Iordania pentru 

a locui permanent 
2.4. Ziare, cărţi, reviste periodice şi cataloage sub rezerva ca poarta 

indicaţii clare cu privire la originea lor. 



Iran (Rep. Islamica) 
 
 
 

Obiecte interzise la import 
 
 
 

Conform legislaţiei în vigoare, in Republica Islamica a Iranului este interzis importul 
prin poştă al următoarelor articole: 

 
 

1. Îmbrăcăminte uzată; 

2. Sisteme radio echipate după cum urmează: bandă laterală unică, bandă laterală superioară, 
bandă laterală inferioară, oscilator cu bătaie, unde întreţinute, bandă aeriană, bandă 
rezervată forţelor de poliţie; 

3. Sisteme radio echipate cu o bandă FM cuprinsă între 76 şi 87 MHz.; 
 
 

Administraţia poştală a Iranului (Post Company of I.R.of Iran) nu acceptă în trimiterile poştale 
simple sau înregistrate bani (banknote etc) şi alte valori. 

 
 

Trimiterile postale cu caracter non-comercial cu o valoare de pana la 50 de dolari nu vor fi 
supuse taxelor vamale. Exceptie fac acele obiecte interzise prin lege. 

 
1. Eliberarea vamala a anumitor produse de telecomunicatii ( telefoane mobile wireless, 
seturi de transmisie receptie etc.) se efectueaza in baza unei aprobari din partea Ministerului 
Informatiei si Comunicatiilor. 
2. Eliberarea vamala a medicamentelor, produselor cosmetice alimentelor, produselor de 
igiena si a bauturilor non-alcoolice se efectueaza in baza unei aprobari din partea Ministerului 
Sanatatii. 
3. Eliberarea vamala a cartilor, publicatilor, filmelor, benzilor si Cd-urilor ce contin 
informatii cu caracter cultural se efectueaza in baza unei aprobari din partea Ministerul Culturii 
si Consiliere Islamica. Eliberarea vamala a cartilor, publicatilor, filmelor, benzilor si Cd-urilor ce 
contin informatii cu caracter stiintific se efectueaza in baza unei aprobari din partea Ministerului 
Stiintei, Cercetarii si Tehnologiei sau Ministerului Sanatatii. 
4. Eliberarea vamala a semintelor insecticidelor etc, se efectueaza in baza unei aprobari din 
partea Ministerului Agriculturii. Mai multe informatii pe www.maj.ir 
5. Eliberarea vamala a materialelor si echipamentelor radioactive se efectueaza in baza unei 
aprobari din partea Organizatiei Energiei Atomice a Iranului. 
6. Eliberarea vamala a armelor si explozibililor fac obiectul unei aprobari a Ministerului 
Apararii. 
7. Eliberarea vamala a hranii pentru animale face subiectul unei aprobari din partea 
Organizatiei Veterinare. 

 
Cateva idei principale ale art. 38 din Reglementarile de Import Export: 

 
Importul bunurilor fara efectuarea unor plati. 

 
1.     Bunurile urmatoare trebuie eliberate de catre institutul  producator, de cercetare, instruire 
sau medical corespunzator: 
- Parti componente, instrumente  de  taiere  noi,  folosite  sau  esantioane  ale  bunurilor 
destinate unitatilor de cercetare, copiere, manufacturare, instruire sau cercetare ce urmeaza a fi 
folosite in scopuri non comerciale 

 
2. Urmatoarele pot fi eliberate fara efectuarea unor plati: 

http://www.maj.ir/


- Cataloage, brosuri, calendare, pamfleturi, CD-uri, dischete, casete ce contin informatii 
thenice sau comerciale referitoare al bunurile transportate. 
- Documente legate de bunurile transportate. 
- Harti tehnice si esantioane. 
3. Admiterea temporara la import sau eliberarea totala a urmatoarelor fac obiectul 
autorizatiei Ministerului Stiintei Cercetarii si Tehnologiei, Ministerului Sanatatii si Educatiei sua 
a Ministerului Culturii si Consilierii Islamice dupa caz: 
- Carti si reviste, CD-uri, dischete, casete si microfilme ce contin informatii cu caracter 
cultural sau stiintific care nu sunt considerate ilegale conform legilor si reglementarilor din Iran. 
- Alte produse legate de aspecte tehnice si stiintifice din domeniul printarii, distribuirii si 
copierii care nu sunt considerate ilegale conform legilor si reglementarilor din Iran. 



Iraq 
 
Obiecte interzise la import 

 
 
Administraţia Poştală din Iraq nu acceptă în trimiterile poştale simple, înregistrate şi EMS 
următoarele obiecte: monede, cecuri, bancnote sau orice alte valori la purtător, cecuri de 
călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte 
preţioase. (circularele UPU 70/04.04.2011 si 28/05.03.2018) 
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Irlanda 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

01.01-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1 
0106.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

02.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1 şi 2.1.3. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti vii, crustacee, moluşte, peşti otrăvitori şi părţi ale acestora. 

Produse de pescărie care conţin biotoxine. Peşti morţi, care nu au măruntaiele 
scoase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.4. 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-06 Unt, smântâna, margarina sau lapte contrafăcut. 

Trebuie contactat Ministerul Sănătăţii, aceasta dispoziţie aplicându-se 
doar tarilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1. şi 2.1.5. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 0511.10  

 0511.91 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.6. 
 0511.99  

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 
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Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 0806.10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3 

0808.10 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 0902.10- Vezi partea a 2-a, pct. 2.4 

0902.40 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.4 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 1213.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.6 

1214.90 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7. 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.8. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 1701.11- Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.5 

1701.99 
1702.11- 
1702.90 
1703.10- 
1703.90 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 2403.99 Vezi partea a 2-a, pct. 2.5 
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SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

27.01-16 2703.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.6 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

28.44 Materii radioactive, vezi partea a 2-a, pct. 2.17 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-34 2922.19 Stupefiante şi substanţe psihotrope 

 2937.10  
 2937.91  
 2941.10  

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9.1 şi 2.1.9.2. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

30.01-06 Stupefiante şi substanţe psihotrope 
 

* Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Produse medicale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.8 şi 2.8.1. 

3002.10- Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9.1 
3002.20 
3006.10 
3002.30 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9.2 
3003.10- 
3003.90 
3004.10- 
3004.90 
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Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Toţi explozibilii. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

Chibrituri. Vezi partea a 2-a, pct. 2.9. 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-23 3808.10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.9.3 

3808.20 
3808.30 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01-04 4301.70 Piele de pui de foca. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21 Lemnul de conifere, vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

49.01-02  Cărţi indecente sau obscene 
49.07 4907.00 Bancnote contrafăcute şi timbre false 
49.09  Cărţi poştale indecente. 
49.11  Fotografii indecente sau obscene 

 4911.99 Bilete de loterie, articole contrafăcute, cupoane şi toate documentele 
referitoare la loterie 

 

* Obiecte admise condiţionat 
49.01-02 Cărţi şi publicaţii periodice, vezi partea a 2-a, pct. 2.11. 
49.11 4911.99 Vezi partea a 2-a, pct. 2.11.1. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

* Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Lana. Vezi Partea 2, pct.2.1 

 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 7113.11- Vezi partea a 2-a, pct. 2.12. 

7113.20 
7114.11- 
7114.20 
7118.10- Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.1. 
7118.90 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
* Obiecte admise condiţionat 

73.26 7326.20 Capcane, curse (din fier sau sarma). Vezi Partea II, pct. 2.3. 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

85.24  Înregistrări video, vezi partea a 2-a, pct. 2.13. 
85.25 8525.20 Toate aparatele radio care funcţionează pe frecvente publice cu posibilitatea de 

  a modula amplitudinea. 
 
 
 
 
 
 
 

10 



Irlanda 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 9101.11- Vezi partea a 2-a, pct. 2.12.2 

 9101.99  
 9111.10-  
 9111.90  
 9112.10-  
 9112.90  
 9113.10-  
 9113.20  

 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
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93.01 9301.00 Arme de foc şi muniţii. Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 
93.02 9302.00  
93.03 9303.10-  

 9303.90  
93.04 9304.00  
93.06 9306.21-  

 9306.90  

 

Irlanda 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01-18 9613.10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.9.1. 

9613.20 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
Asteriscul (*) utilizat în partea a 2-a indica faptul ca dispoziţiile se aplica doar schimbului de mărfuri 
între Irlanda şi ţările care nu fac parte din Uniunea Europeana. 

 
Animale şi produse de origine animală 
Pentru adresele şi numerele de fax ale agenţiilor guvernamentale a se consulta anexa 1. 

 
*2.1 Lână, pieile brute şi tăbăcite sunt admise la import pe baza unei licenţe sau autorizaţii generale. 
Pentru informaţii suplimentare a se consulta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Silviculturii.(Valabil pentru toate ţările). 

 
2.1.1 Pentru toate ţările: este necesar un permis de import. Pentru informaţii suplimentare a se consulta 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Pentru importuri din alte ţări membre ale Uniunii Eropene. Conform regulii aplicabile în cazul 
schimbului de mărfuri între ţări membre ale UE, aceste produse trebuie să fie verificate, marcate, 
etichetate conform reglementarilor şi să fie însotite la destinaţie de un certificat sanitar . 

 
2.1.2 Albine 
Pentru  importul  acestor  produse  este  necesară  o  autorizaţie  emisă  de  Ministerul  Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Silviculturii. 
Produse din cetacee (balene). 
Pentru  importul  acestor  produse  este  necesară  o  autorizaţie  emisă  de  Biroul  Lucrărilor  Publice 
(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 
Specii ale faunei sălbatice pe cale de dispariţie 
Pentru importul acestor produse este necesar un permis sau un certificat emis de Biroul Lucrărilor 
Publice (Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 
Piele de pui de foca 
Pentru importul acestor produse este necesar un   permis sau un certificat emis de Biroul Lucrărilor 
Publice (Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 
Carne şi măruntaie comestibile din carne 
(vezi paragraful 2.1.1) 

 
2.1.3 Carcase de animale/pui 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
Produse cetacee (balena) 
Pentru  importul  acestor  produse  este  necesară  o  autorizaţie  emisă  de  Biroul  Lucrărilor  Publice 
(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 
Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
2.1.4 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie emisă de Ministerul de Marina. 
Specii de animale şi plante marine pe cale de dispariţie 
Pentru importul acestor produse este necesar un permis sau certificat emis de Biroul Lucrărilor Publice 
(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 
Produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile de origine animală, nedenumite şi 
neincluse în alta aparte. 

 
2.1.5 Produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile de origine animală, 
nedenumite şi neincluse în alta aparte. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
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Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta aparte. 
2.1.6. Sperma de bovine 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
Produse din peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie emisă de Ministerul de Marina. 
Sperma de: ovine, caprine, porcine şi cabaline; câini, pisici şi toate animalele rumegătoare, cu excepţia 
ovinelor, caprinelor, bovinelor; porci, curcani, gâşte, rate, porci de Guineea, bibilici, potârnichi, fazani 
şi porumbei. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi produse ale acestora; grăsimi comestibile preparate, 
deşeuri animale sau vegetale. 
2.1.7. Grăsimi animale (inclusiv untura) sau vegetale, uleiuri şi produsele din acestea; grăsimi 
comestibile preparate, deşeuri animale sau vegetale. 
Pentru grăsimi (inclusiv untura)- a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
Pentru margarina- a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

 
Preparate pe baza de carne, peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
2.1.8 Produse pe baza de sânge de la animale sau de la carcasele acestora 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
2.1.9 Produse animale, făină de carne, carne şi făină de oase 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Substanţe chimice organice (pentru animale) 
2.1.9.1 Substanţe (hormoni) utilizate pentru creşterea animalelor 
În anumite  cazuri  aceste  substanţe  pot  fi  importate  cu  autorizaţie  de  la  Ministerul  Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Silviculturii, insa cel al Silviculturii ar trebui contactat primul. 

 
Produse farmaceutice (pentru animale) 
2.1.9.2 
1. Vaccinuri şi seruri pentru pesta porcina, pentru boala Aujeszkys, pentru pesta pasărilor şi boala 

Gumboro. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
2. Medicamente pentru animale 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
3. Substanţe (hormoni) cu efecte de creştere la animale 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
4. Substanţe terapeutice (vaccinuri, seruri, toxine, insulina, penicilina, hormoni ai glandei pituitare) 
Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii. 

 
2.1.9.3 Pesticide 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Plante şi produse din plante 

 
2.2 Lemnul de conifere originar din Canada, America, Japonia, China şi Korea trebuie să fie uscat în 
proporţie de 20%. Alte tipuri de lemn de conifere care nu corespund Directivei nr. 91/683 al EEC 
trebuie să fie lipsite de scoarţă sau să fie uscate. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
2.2.1 
a) bulbi, tuberculi, rădăcini tuberculate, coronament, rizomi inactivi, în dezvoltare sau în floare, 

cicoare şi rădăcini altele decât cele de la codul 1212. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 
b) alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), plante tăiate, miceliu de ciuperci şi mostre de pământ. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
 

14 



Irlanda 
c) flori tăiate şi muguri de flori pentru aranjamente florale, buchete, proaspete, uscate sau altfel 

preparate. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
2.2.2 Roşii, proaspete sau congelate, cartofi proaspeţi, uscaţi, congelaţi sau refrigeraţi. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Fructe comestibile şi nuci, coji de citrice sau de pepene galben 
2.2.3 Struguri proaspeţi sau uscaţi, mere proaspete 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Cereale 
2.2.4 Seminţe de cereale de generaţia a doua 
Importul produselor de acest tip este interzis pentru ţările de origine ale acestor produse. Pentru 
informaţii suplimentare a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Zahăr şi produse din zahăr 
2.2.5 Zahăr, sfecla de zahăr, îndulcitori chimici ca lactoza, maltoza, fructoza, glucoza în forma 
solida, siropuri pe baza de zahăr care nu conţin coloranţi, miere artificiala amestecata sau nu cu 
miere naturala, melasa obţinută din prelucrarea zaharului rafinat. 
Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Silviculturii. 

 
Uleiuri,  seminţe,  fructe  oleaginoase;  diverse  cereale,  seminţe  şi  fructe;  plante  industriale  sau 
medicinale; paie şi nutreţuri 

 
*2.2.6 Fan şi paie folosite pentru ambalare 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

Produse anti-parazitare pentru agricultura 

2.3 Capcane pentru prinderea animalelor sălbatice, al căror import se poate realiza doar pe baza 
de autorizaţie. 
Autorizaţia este emisă de Biroul Lucrărilor Publice (Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi 
Plantelor Sălbatice). 

 
Băuturi, băuturi alcoolice 

 
*2.4 Ceai (altul decât cel din schimbul între ţările membre ale Uniunii Europene), ceai impropriu 
pentru consumul uman ,extras sau amestecat cu alte substanţe. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

 
Tutun 
2.5 Produse din tutun 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

 
Uleiuri minerale 
*2.6 Turba (inclusiv resturi de turba) 
Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 
Stupefiante 
2.7 Stupefiante şi substanţe psihotrope 
Importul acestor produse este interzis, cu excepţia cazului în care se obţine autorizaţie de la Ministerul 
Sănătăţii (conform legii cu privire la droguri din 1977 şi 1979). 

 
Produse farmaceutice 
2.8 Produse medicinale pentru uz uman 
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Importul acestor produse este interzis, cu excepţia cazului în care se obţine autorizaţie de la Ministerul 
Sănătăţii. Pentru informaţii suplimentare a se contacta Ministerul Sănătăţii. 
2.8.1 Produse medicinale importate din alte ţări decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene 
Importul acestor produse este interzis, cu următoarele excepţii: 
a) în cazul importului de produse pentru uz uman, daca importatorul deţine autorizaţie de la Ministerul 

Sănătăţii 
b) în cazul importului de produse pentru uz veterinar, daca importatorul deţine autorizaţie de la 

Consiliul Naţional pentru Droguri. 
 

Chibrituri chimice şi aşchii preparate 
2.9 Chibrituri cu fosfor alb 
2.9.1 Gaz butan pentru brichete cu gaz este admis la import dacă conţinutul brichetei nu depăşeşte 
3,725 g butan, iar bricheta se umple astfel încât gazul să nu depăşească limita de 95% . Pot fi expediate 
prin  pachete poştale maxim 48 de brichete care conţin un maxim de 180 g gaz butan. Brichetele nu 
trebuie să conţină mecanismul de aprindere şi trebuie să fie ambalate pentru a preveni mişcarea acestora 
în tranzit. Trebuie să se obţină aprobare pentru fiecare tip de bricheta şi mod de ambalare în parte. 

 
Cărţi, broşuri, ziare şi imprimate 
2.11 Cărţi şi publicaţii periodice care au făcut obiectul interdicţiilor din Decizia cu privire la 
Publicaţii din 1929-1967 
Aceste produse sunt interzise la import cu excepţia celor pentru care s-a obţinut autorizaţie de la 
Ministerul de Justiţie. 

 
Bilete de loterie etc. 
2.11.1 Biletele de loterie sau anunţurile cu privire la loterie, altele decât cele expediate legal prin 
posta. Anunţurile sau taloanele cu privire la pariurile la fotbal, sau emise de o societate străina de 
gestionare a pariurilor . 

 
Nota: Sunt interzise prospectele cu privire la loterii străine. Prospectele vizibile de acest tip nu vor fi 
distribuite destinatarului. Sunt interzise reclamele pentru pariuri care implica primirea de bani. 

 
Perle naturale sau de cultura, metale şi pietre preţioase, articole din acestea; gablonzuri 
*2.12. Articolele placate cu aur sau argint (cu anumite excepţii )care nu poarta marca serviciului 
irlandez de analiza al metalelor. 
Pentru importul acestor produse a se contacta Biroul Assay, Dublin Castle, Dublin 2. 

 
2.12.1 Monede false- bani falşi şi monede contrafăcute 
*2.12.2 Ceasornicărie, articole din metal care poarta o marca sau o amprenta  contrafăcută ,care 
imita o marca autentica legala sau care sugerează ca produsul a fost fabricat în Irlanda. 

 
Televizoare 
2.13 Este interzis importul aparatelor video pentru înregistrat care fac obiectul interdicţiilor la 
import, cu excepţia cazurilor în care se obţine permis de import de la Ministerul de Justiţie. 

 
Arme de foc şi explozibili 
2.1.5 Arme de foc, muniţii şi componentele acestora. 
Explozibili şi substanţe periculoase ca praful de puşca, nitroglicerina, dinamita, fulmicoton, pulberi 
explozive, articole pentru focuri de artificii, petarde, fulminanţi de mercur şi de alte metale, rachete de 
semnalizare, capse, rachete, avertizoare de ceata, capse de percuţie, detonatori, cartuşe, muniţii de orice 
tip, nitrat de amoniu, clorat de sodiu, nitrobenzina şi nitrat de potasiu. 
Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie emisă de Ministerul de Justiţie 

 
Materiale radioactive 
2.1.7 Este interzis importul de materiale radioactive cu excepţia cazurilor în care se obţine 
autorizaţie de la Institutul pentru Protecţia Radiologica din Irlanda. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Va rugam să specificaţi care sunt dispoziţiile/alimentele care vor fi observate conform legilor  şi 
regulilor interne (articolul 109, pp 1, pct j, k din Convenţie şi art. 101, pp 1, pct h,i din Acordul cu 
privire la coletele poştale), în special în ceea ce priveşte punctele despre care este vorba în aceasta parte 
a chestionarului. 

 
3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale 
Declaraţia vamală trebuie stabilita cu exactitate şi pe cat posibil în conformitate cu clasificarea cuprinsa 
în Lista Oficiala de Import a Irlandei (lista oficiala a produselor importate în Irlanda). Declaraţia 
vamală trebuie să poarte semnătura în original a expeditorului şi va conţine informaţii cu privire la 
fiecare produs din colet: 
- valoarea 
- greutatea bruta 
- greutatea neta 
- numele tarii de origine 

Atunci când coletul conţine tipuri diferite de produse, trebuie precizate atât cantitatea şi valoarea 
produsului din fiecare categorie, cat şi descrierea conţinutului din care sunt compuse produsele. 
Descrierile generale precum: "haine", încălţăminte", "băcănie", "cadouri" sunt insuficiente pentru o 
evaluare corecta în vederea aplicării drepturilor vamale. Ca urmare a acestui fapt, trebuie indicat cat 
mai exact conţinutul fiecărui colet în parte (ex.: "îmbrăcăminte din piele pentru bărbaţi", "încălţăminte 
din cauciuc pentru copii", "ceai", etc). 
Daca produsul conţine următorii compuşi: zahăr, îndulcitori sau produse din zahăr, fructe proaspete sau 
conservate, cojile sau florile lor sau conserve ce conţin zahăr sau alte substanţe de aceeaşi natura; 
saramura, lapte praf sau condensat, trebuie să se facă o descriere detaliata a acestora şi să se indice 
greutatea lor. 
Daca nu există suficient spaţiu în formularul de declaraţie vamală pentru furnizarea tuturor informaţiilor 
necesare, acestea pot fi înscrise pe ambalajul coletului cu referire la declaraţia vamală. 
În cazul în care produsele sunt pasibile de drepturi vamale şi pot beneficia de taxe preferenţiale, acestea 
nu vor fi acordate decât daca declaraţia vamală poarta inscripţia "taxe preferenţiale cerute-certificat de 
origine alăturat". Aceeaşi regula se aplica şi mărfurilor importate cu autorizaţie, în afara de cazul în care 
declaraţia nu poarta menţiunea "import pe baza de autorizaţie " scris în mod vizibil, iar autorizaţia în 
cauza nu este prezentata în momentul efectuării controlului la vama. 
N.B.: Vor fi scutite de drepturi vamale şi TVA trimiterile care conţin cadouri în valoare de maxim 46 
EURO sau trimiterile cu produse de valoare neînsemnata (comerciale sau altele) şi care nu depăşesc 23 
EURO, expediate de ţări care nu sunt membre ale UE. 

 
3.2. Necesitatea inserării facturilor - facturile pot fi inserate în colete sau în pachetele trimise prin 

posta de scrisori, în cazul în care acest fapt este menţionat în declaraţia vamală sau pe eticheta 
verde CN 22, daca este cazul. 

 
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor - certificatele originale referitoare la plantele vii 

trebuie să fie trimise la secretariatul Ministerului Agriculturii (Department of Agriculture, Dublin 
2), înainte ca plantele să fie prezentate. O copie a certificatului de origine trebuie să însoţească 
coletul ce conţine plante. Alte certificate, autorizaţii de import, etc., pot fi plasate în colete sau 
ataşate acestora. 

 
3.4. Dispoziţii diverse - taxele de cel puţin 2,50 EURO sau 1% din valoarea trimiterii pentru eliberarea 

din vama, sunt aplicate pentru plicurile mari şi pentru coletele pasibile de drepturi vamale ce provin 
din ţările care nu fac parte din UE. 

 
3.5. Dispoziţii contencioase - coletele care nu sunt însotite de declaraţii vamale sau ale căror declaraţii 

sunt false pot fi confiscate. Mărfurile pasibile de drepturi vamale, sau care fac obiectul restricţiilor 
nu pot fi importate prin posta de scrisori, cu excepţia cazului în care trimiterea este însoţită de o 
eticheta verde. Toate trimiterile care contravin acestei reguli pot fi confiscate. 
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Nota a Comisiei Vamale 
Scutirea de drepturi vamale şi taxe pentru valoarea adăugată (TVA) pentru trimiterile ce conţin cadouri 
sau obiecte de valoare neînsemnata, importate din ţările extracomunitare. 

 
Trimiterile care conţin cadouri: 
1. Sub rezerva restricţiilor menţionate mai jos, mărfurile cu o valoare totala de maxim 45 EURO şi 

care sunt trimise drept cadouri pentru o persoana dintr-o ţara extracomunitară, sau pentru uzul 
personal sau familial al unei persoane rezidente în Irlanda, sunt scutite de taxe vamale şi de taxa pe 
valoarea adăugată.(TVA) 

2. Atunci când o depeşă conţine doua sau mai multe trimiteri sau obiecte cu o valoare totala ce 
depăşeşte 45 EURO, scutirea de taxe la import rămâne valabila pentru trimiterile a căror 
valoare nu depăşeşte suma totala menţionată mai sus, dat fiind faptul ca valoarea unei 
trimiteri este indivizibila. 

3. nu sunt scutite de TVA produsele din tutun, alcoolul şi băuturile alcoolice, parfumurile şi apa 
de toaleta. Totuşi, respectând pragul de 45 EURO a valorii totale pentru depeşele menţionate la 
paragraful 1, scutirea de drepturi vamale se acorda mărfurilor care nu depăşesc limitele  
indicate mai jos: 

- produse din tutun - 50 de ţigări sau 25 de ţigări din foi (fiecare cu o greutate maxima de 3g) sau 10 
trabucuri, sau 50g de tutun. 

- alcool şi băuturi alcoolice - băuturile alcoolice şi spirtoase, al căror grad de tărie este peste 22% 
(wiskey, coniac, gin, rom, vodka) - 1 litru sau băuturile alcoolice şi spirtoase pe baza de vin sau alcool, 
tafia, sake sau băuturile asemănătoare cu grad de tărie peste 22%; vin spumos sau lichioruri (ex: 
şampanie, porto, sherry) - 1 litru şi 2 litri de vin 

- parfumuri - 50g 
- apa de toaleta - 0,25 l sau 8 uncii 

 
Cantităţile indicate pot fi divizate. Astfel, o trimitere ce conţine un cadou compus din ţigări, din 5 ţigări sau 
dintr-o sticla de wisky sau de şampanie de 1/2 litru poate fi scutita de drepturi vamale. 

4. drepturi vamale standard: atunci când, după deducerea valorii mărfurilor baneficiare de scutirea 
menţionata mai sus, valoarea conţinutului rămas al depeşei nu depăşeşte 19 EURO, drepturile vamale 
vor fi aplicate în cele din urma la o taxa forfetara de 10% din valoare. Aceasta dispoziţie nu se refera la 
produsele din tutun. Totuşi, importatorul poate cere înaintea aplicării taxei de 10% ca mărfurile să fie 
supuse unui sistem de taxare obişnuit. Taxele pe valoarea adăugată şi contribuţia indirecta sunt evaluate 
pe baza unui barem obişnuit. 
5. procedura: formularul de declaraţie vamală ce însoţeşte coletul, daca este trimis prin posta,  trebuie 
să conţină menţiunea "cadou", suplimentar informaţiilor cerute în mod obişnuit. Daca mărfurile sunt 
importate  prin  alta  modalitate  decât  cea  poştală,  acestea  trebuie  să  fie  declarate  drept  cadou  în 
formularele vamale la import. 

 
Trimiterile cu conţinut de o valoare neînsemnata (comerciale sau altele) 
6. trimiterile al căror conţinut este de o valoare totala de 20 EURO sau mai puţin, sunt scutite de 
drepturi vamale şi TVA. Pentru tutun sau produsele din tutun, produsele alcoolice, parfumuri şi pentru 
apa de toaleta nu se acorda scutiri de drepturi vamale. 
Dublin Castle, January 1993/Notice no 1179/C&E 740/9974/84 
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Adresele agenţiilor guvernamentale din Irlanda 
 

Adresa Telefon Fax 
 

Food Products/Plants/Insects (+353 1) 678 9011 (+353 1) 6616263 
Department of Agriculture, 
Food and Forestry 
Agriculture House 
Kildare Street 
Dublin 2 
Ireland 

 
Radioactive Substances (+353 1) 671 5233 (+353 1) 677 3169 
Department of Transport, 
Energy and Communications 
Clare Street 
Dublin 2 
Ireland 

Anexa 1 

 

General Trade Enquiries 
Department of Tourism 
and Trade 
Kildare Street 
Dublin 2 
Ireland 

(+353 1) 661 4444 (+353 1) 679 5710 

 

Drugs and Medicine 
Mr. Torn Mc.Guinn 
Senior Pharmacist 
Department of Health 
Hawkins House 
Dublin 2 
Ireland 

(+353 1) 671 4711 (+353 1) 671 1053 

 

Books, Magazines, Videotapes, 
Films 
Deparment of Justice 
72-76 St. Stephens Green 
Dublin 2 
Ireland 

(+353 1) 678 9711 (+353 1) 661 5461 

 

Protected Wild Fauna/Endangered 
Species 
Naţional Parks and Wildlife Service 
(Office of Public Works) 
51 St. Stephens Green 
Dublin 2 
Ireland 

(+353 1) 661 3111 (+353 1) 661 0747 

 

Fish and Fish Products 
Department of Marine 
Leeson Lane 
Dublin 2 
Ireland 

(+353 1) 678 5444 (+353 1) 661 8214 
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Islanda 

Obiecte interzise la import 

Administraţia Poştală din Islanda, ‘Iceland Post’, nu este autorizată să trateze trimiterile ce 
conţin produse proaspete şi alimentare crude, congelate sau afumate şi uscate (carne, peşte, 
ouă sau produse lactate). Aceste articole nu trebuie expediate în trimiteri poştale cu destinaţia 
Islanda. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie 
01.01-06 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Animale vii, cu excepţia albinelor 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Albine. Vezi partea a 2-a, 2.1. 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.10         Incepand  cu  data  de  15  martie  2011  coletele  ce  contin  carne  vor  fi 

retransmise catre expeditor. Coletele cu continut mixt care contin si 
carne vor fi de asemenea returnate catre expeditor. (circulara 
76/04.04.2011) 

 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-02 
03.04 
03.06 
03.07 

Incepand cu data de 15 martie 2011 coletele ce contin peste sau fructe de 
mare vor fi retransmise catre expeditor.Coletele cu continut mixt care 
contin si peste sau fructe de mare vor fi de asemenea returnate catre 
expeditor. (circulara 76/04.04.2011) 

 

 
 
 
 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile 
de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 
04.03-06 

Produse lactate, cu excepţia laptelui praf conservat 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
04.07 Laptele  praf  conservat  este  supus  Dispoziţiilor  Generale  referitoare  la 

produsele alimentare (vezi partea a 2-a). 
Numele tarii de origine trebuie înscris pe coaja ouălor. 
Oua de pasări, fecundate. Vezi partea a 2-a, 2.1. 
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Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.02-03 
05.05-08 
05.11 0511.10 

Importul este supus unei inspecţii veterinare. 
 

Sperma bovina, sub rezerva aprobării serviciului veterinar din Ministerul 
 
 
 
 
 

Agriculturii. 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura, bulbi, rădăcini, flori tăiate şi plante 

ornamentale 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-02. 
06.01-04 

Plante de bumbac 
Plante şi arbori tropicali şi subtropicali. 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
06.03-04 Ramuri, rădăcini, frunze, flori (tăiate) şi părţi din plante. Vezi a 2-a parte, 

2.2. 
 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-09 Legume care degaja un miros neplăcut sau care se descompun uşor. 

07.03 0703.10-11  Ceapa, usturoi. 
07.09 Legume proaspete tropicale sau sub-tropicale. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

07.01 Cartofi (vezi partea a 2-a, 2.2.) 
 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.03-10 Fructe care degaja un miros neplăcut sau care se descompun uşor. Fructele 

proaspete tropicale sau sub-tropicale. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
08.01-10 Fructe proaspete şi fructe uscate. Nuci. Vezi partea a 2-a, 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.10 Mirodenii pana la 0,5 kg din fiecare. Pentru cantităţi superioare se solicita o 

licenţa de import 
2 
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Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.08 Hrişca (fagopyrum sagittatum). Vezi partea a 2-a, 2.2. 

 
Capitolul 11:  Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten şi 

grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.07. 1207.20 Seminţe de bumbac industrial. Vezi partea a 2-a, 2.2. 
12.11 Medicamente periculoase. Vezi partea a 2-a, 2.6. 
12.13-14 Paie şi fan. Vezi partea a 2-a, 2.2. 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02. Medicamente periculoase. Vezi partea a 2-a, 2.6. 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU  VEGETALĂ; 

PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, GRASIMI  ALIMENTARE 
PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.17 1517.10 Margarina sau materii grase conţinând mai mult de 10% grăsimi. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

15.21 Ceara. Vezi partea a 2-a, 2.3. 
 
 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE  ŞI   OTET;  TUTUN  ŞI  INLOCUITORI  DE  TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Produse alimentare care conţin cyclamat. 
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* Obiecte admise condiţionat 
Produse din carne şi produse pe baza de peşte. Vezi partea a 2-a, 2.1 



Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
17.01-04  Produse alimentare care conţin cyclamat. 

 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18.01-06 Produse alimentare care conţin cyclamat. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-05  Produse alimentare care conţin cyclamat. 

 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01-09  Produse alimentare care conţin cyclamat. 

 2009.60 Suc de struguri al căror nume nu reflecta originea geografica. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
20.08 Nuci. Vezi partea a 2-a, 2.2. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01-06 Produse alimentare care conţin cyclamat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

2106.90 Vitamine, minerale şi aditivi alimentari pana la 100g/trimitere sau un pachet 
pe trimitere. Pentru cantităţile superioare acestei limite se solicita licenţa. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04 Vin şi produse pe baza de vin al căror nume nu reflecta originea geografica. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

22.04-08 Vinuri şi lichide alcoolice. Vezi a 2-a parte, 2.4. 
22.7 2207.20 Alcool denaturat. Vezi partea a 2-a, 2.4. 
22.8 2208.30 Whisky. Vezi partea a 2-a, 2.4. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 2301.10 Făină şi carne. Vezi partea a 2-a, 2.5. 
23.09 Preparate destinate hranei animalelor. Vezi partea a 2- a, 2.5. 



Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori prelucraţi de tutun 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.05 Nisip 
25.08 Pământ 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materiale bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor rare, ale elementelor radioactive sau ai izotopilor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.05 
29.21-22 
29.24-25 
29.32-34 
29.39 

Medicamente periculoase. Vezi partea a 2-a, 2.6 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-02  Microorganisme, culturi de ciuperci, viruşi şi microbi. Vezi partea a 2-a, 2.6. 
30.03-04  Medicamentele pot fi importate daca se prezintă o reţetă medicala şi în baza 

declaraţiei destinatarului. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



31.01 Îngrăşăminte organice şi compost. 
 
Capitolul 32:  Extracte din tanin sau coloranţi; tanini şi derivaţii lor, coloranţi, pigmenţi şi 

alte materii colorante, culori şi vopsele, chituri şi alte masticuri, cerneluri. 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie şi produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, agenţi organici activi, ceara 

artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi 
articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe 
baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 36: Explozibili, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje piroforice, substanţe 

inflamabile 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.05 Chibrituri fabricate cu fosfor alb sau galben. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.06 Filme cu caracter indecent. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Filme cinematografice sub rezerva prezentării unei aprobări a Comitetului de 
Cenzura din Ministerul de Interne. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 

Poziţie 
38.08 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Insecticide care lasă un strat activ pe suprafata tratata. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Insecticide. Vezi partea a 2-a, 2.7. 



SECTIUNEA VII:  MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE  PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc. 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE; ARTICOLE DE CURELARIE, 

BLANARIE ŞI SELARIE; ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI 
OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite (altele decât blanuri) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-03 Piei brute şi piei tăbăcite. Vezi partea a 2-a , 2.8. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

obiecte similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01 Articole din blana. Vezi partea a 2-a, 2.8. 

 
 
SECTIUNEA IX:     LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA 

ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.21 Stupi şi materiale utilizate pentru creşterea albinelor. 

 
Capitolul 45: Pluta şi obiecte din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA X: CLEI DE LEMN SAU ALTE MATERIALE  FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI ŞI REBUTURI DE HARTIE ŞI CARTON; 
HARTIE, CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Clei de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi de 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
48.20 Stupi utilizaţi şi materiale pentru creşterea albinelor. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi schite 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07 Produse contrafăcute sau imitaţii de bilete de banca, monezi  sau timbre 

poştale. 
49.11 Publicaţii şi tablouri indecente. Formulare necompletate care pot fi utilizate 

ca facturi. Bilete de loterie şi materiale publicitare pentru loterii. 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau gros de animale, ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-05 Lână. Vezi partea a 2-a, 2.9. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfoara, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi produse similare din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele; produse de tapiserie; produse de 

pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite la suprafata sau laminate; articole din 
materiale textile pentru uz industrial 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale croşetate, tricotaje 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile; seturi; haine şi textile uzate, carpe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.05 Saci utilizaţi pentru ambalarea produselor vegetale. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Haine uzate importate în scopul comercializării, cu condiţia prezentării unei 
autorizaţii eliberată de Ministerul Sănatatii. 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL ( PALARII), 

UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul (pălării) şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, scaune împletite, bastoane, bice, cravaşe şi părţi 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICA SAU 

ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA 
ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.17. 7017.90 Distilerii şi părţile lor cu licenţa de la Ministerul Comerţului. 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIATRA GEMA SAU 

PIETRE SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Pietre preţioase (manufacturate sau nu) în trimiteri poştale de orice tip. Vezi 
partea II, 2.12 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 73: Articole din fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 81: Alte metale comune; materiale compozite (ceramica şi metal); articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii 
 
Articolul 82: Unelte şi utilaje, tacâmuri de masa din metale comune; părţi ale acestora, din 

metale comune 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.11 Briceag cu buton. Cuţite ascuţite a căror lama depăşeşte 10 cm. lungime. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

82.12 Lame de ras. Vezi partea a 2-a, 2.10. 
 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI  PARTI 
ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa (cazane), aparate şi dispozitive 

mecanice, părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.19 8419.40 Distilerii şi părţi ale acestora, cu licenţa de la Ministerul Comerţului. 
84.71 Dispozitive de codificare. Vezi partea a 2-a, 2.11 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau 
de reprodus imagini, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.12 Aparate pentru detectarea radarelor. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

85.25-27 Telefoane fara fir. 
Emiţătoare şi receptoare radiofonice şi telefonice. Vezi partea a 2-a, 2.11. 

 
 
SECTIUNEA XVII: MIJLOACE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86:            Vehicule şi echipamente pentru căile ferate, sau echipamente similare şi părţi 

ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări 
de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Avioane sau vehicule spaţiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Nave maritime şi alte ambarcaţiuni navale 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, PENTRU 
FOTOGRAFIE SAU CINEMATOGRAFIE, DE MASURA, DE 
CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI 
APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; ARTICOLE DE 
OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Orologerie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.07  Săbii şi produse similare cu lama tăioasă. 

 

 
93.02-03 
93.04 

* Obiecte admise condiţionat 
Arme de foc şi muniţie. Vezi partea a 2-a, 2.12. 
Gaze lacrimogene, cu autorizaţia politiei. 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase, indicatoare luminoase 
şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.03-06 
95.04 

95.08 
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Jucării periculoase. 
Jocuri de noroc şi părţile lor. 

 
 

Capitolul 96: Articole diverse 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01 
97.04 

Obiecte de arta indecente. 

 
 
 
 
 
 

Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1. Animale,  produse 
de origine animală 
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2.1.1. Albine 
Importul albinelor este autorizat, sub rezerva prezentării unui certificat 
eliberat de autoritatea competenta a tarii de origine, care atesta ca stupii 
din care au fost luate albinele au fost inspectaţi ultima data cu 
maximum 60 zile înainte de expedierea lor şi sunt lipsiţi de boli. 
Este ceruta, de asemenea, o autorizaţie de la Ministerul Agriculturii. 

 
2.1.2. Carne, peşte, produse din carne şi produse pe baza de peşte 
Carnea proaspătă şi congelata, pentru a fi importata, trebuie să aibă 
ataşat un permis eliberat de Ministerul Agriculturii din Israel şi un 
certificat emis pentru autoritatea competenta a tarii de origine care să 
ateste efectuarea unui control veterinar. 
Produsele din carne, peşte şi produsele pe baza de peşte pot fi admise 
doar sub forma de eşantioane comerciale necesitând o autorizaţie 
eliberată de administraţia de control alimentar israeliana şi un certificat 
eliberat de autoritatea competenta din ţara de origine, care atesta ca 
produsele pot fi folosite în alimentaţia umana. 
Aceste restricţii nu se aplica produselor conservate. 

 
2.1.3. Oua fecundate de pasări: 
Importul ouălor fecundate este autorizat prin prezentarea  unei 
autorizaţii a serviciilor veterinare din Ministerul Agriculturii din Israel 
şi sub rezerva unei notificări prealabile a serviciilor veterinare cu 3 zile 
înaintea sosirii. 

 
Dispoziţii generale aplicabile tuturor produselor alimentare : 
Produsele alimentare pot fi importate fara licenţa pana la o greutate de 



15 kg., dar cu un 
maximum  de  3  kg  pe 

trimitere.  Pentru  o  cantitate  superioara  este  necesară  o  licenţa  de 
import. 

 
 
 
 

2.2. Fructe,  legume  şi 
toate produsele agricole 

Importul cartofilor care nu provin din ţările Europei este supus unei 
autorizări din partea Ministerului Agriculturii. 
Importul fructelor uscate şi al legumelor care nu provin nici din ţările 
Europei şi nici din S.U.A. este supus unei autorizări de la Ministerul 
Agriculturii. 
Importul ramurilor, rădăcinilor, frunzelor, florilor tăiate şi altor părţi ale 
acestora, paielor şi fanului, seminţelor de bumbac industrial şi al 
nucilor de toate tipurile este supus autorizării din partea Ministerului 
Agriculturii. 
Importul fructelor proaspete, al legumelor, al cepei şi al usturoiului care 
nu provin nici din zonele tropicale şi nici din zonele subtropicale este 
supus autorizării Ministerului Agriculturii. 
Hrişca poate fi importata numai în baza unui certificat de carantina 
eliberat de Ministerul Sănatatii din Israel şi care să ateste ca nu este 
toxica. 

 
 

2.3. Ceara             Ceara de albine şi alte tipuri de ceara pot fi importate pe baza unei 
autorizaţii emise de autorităţile competente din Ministerul Agriculturii 
din   Israel   şi   de   serviciile   veterinare   din   Ministerul   Sănatatii 

 
 
 

2.4. Băuturi alcoolice Vinurile şi băuturile alcoolice trebuie să prezinte o eticheta care să 
precizeze numele, cantitatea, conţinutul de alcool şi ţara de origine a 
producătorului sau a celui care le-a îmbuteliat. 
Whisky-ul trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de exportator 
care să precizeze anul de fabricaţie şi faptul ca acesta fost depozitat 
pentru mai puţin de 3 ani. 
Alcoolul denaturat trebuie însoţit de un certificat al exportatorului care 
să precizeze ingredientele şi metodele utilizate pentru denaturare. 

 

2.5. Preparate din 
produse alimentare 

 
 
 
 
 

Făină  şi  amestecul  de 
carne  pot  fi  importate 

daca se prezintă un certificat al serviciilor alimentare din ţările de 
origine precizând faptul ca acestea nu sunt infestate şi în baza aprobării 
primite din partea serviciilor veterinare din Ministerul Agriculturii din 
Israel. 
Preparatele destinate alimentaţiei animale pot fi importate daca se 
prezintă un certificat al serviciilor veterinare din Ministerul 
Agriculturii. 

 
 
 
 
 
 
 

2.6. Droguri şi produse farmaceutice 
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Medicamentele  periculoase  pot  fi  importate  daca  se  prezintă  un 
certificat  eliberat  de  autorităţile  competente  din  ţara  de  origine,  o 
licenţa de import şi o aprobare de la Ministerul Sănatatii din Israel. 
Microorganismele, culturile de ciuperci, viruşii şi microbii pot fi 
importaţi sub rezerva prezentării unei autorizaţii a serviciilor veterinare 
din Ministerul Agriculturii. 

 
2.7. Insecticide                 Insecticidele pot fi importate sub forma lichida daca au un conţinut  de 

cel puţin 50% DDT sau sub forma de pudra daca au un conţinut 
mai mare de 10% DDT. 
Eticheta care însoţeşte trimiterea trebuie să specifice numele 
fabricantului, cantitatea de DDT şi modul de folosire. 

 

2.8. Articole din  blana 
şi piele 

Pieile şi articolele din blana pot fi importate sub rezerva prezentării 
unui certificat al serviciilor veterinare din ţara de origine, precizând 
faptul ca provin de la animale sănătoase şi ca aveau efectuat controlul 
veterinar. De asemenea, este necesară o autorizaţie a serviciilor 
veterinare din Ministerul Agriculturii israelian. Certificatul trebuie să 
indice că articolele au fost dezinfectate în maniera prescrisă de 
serviciile    veterinare    din     Ministerul    Agriculturii     din    Israel 

 
 

2.9. Lână             Lână  şi  produsele  derivate  din  lână  pot  fi  importate  sub  rezerva 
prezentării unui certificat eliberat de serviciile veterinare din ţara de 
origine, prin care se atestă că articolele importate nu sunt purtătoare de 
boli. De asemenea este necesară o aprobare din partea serviciilor 
veterinare           din           Ministerul          Agriculturii           israelian 

 
2.10. Lame de ras         Lamele de ras pot fi introduse în ambalaje închise coţinând cel puţin 

doua lame, dar nu mai mult de 10 lame. 
 

2.11.Echipament 
electronic 

Importul telefoanelor fara fir, al emiţătoarelor şi receptoarelor 
radiofonice şi telefonice, precum şi al radarelor este supus aprobării 
Ministerului Telecomunicaţiilor. 
Importul dispozitivelor de codificare este supus aprobării prealabile a 
autorităţilor militare. 

 
 

2.12.Pietre preţioase    Obiectele indicate la Articolul 25.5 din Convenţia Poştală Universala 
pot fi expediate numai în trimiteri ale poştei de scrisori recomandate 
numai   cu   condiţia   ca   ţara   de   origine   să   accepte   acest   lucru. 

 
2.12.Arme                  Armele şi muniţia nu pot fi importate decât în baza unei licenţe de 

import şi a unui permis de port-arma. 
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Editie: 2008 
 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Dispoziţii diverse: Trimiterile importate în Israel sunt pasibile de drepturi vamale (taxe 

vamale, TVA, etc.). 
Suma taxelor de plata şi toate celelalte informaţii privind dispoziţiile 
vamale pot fi obţinute de la autorităţile vamală competente din Israel, 
aşa cum  este  menţionat  în  Ghidul  Clientului  (  Expediţiile 
poştale internaţionale         şi                      Proviziile       Vamale)    al 

UPU. 
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Italia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

01.10-06 Animale vii de orice fel, inclusiv păsări, lipitori, crustacee mici, paraziţi, 
distrugători de insecte (pentru ţări care nu aparţin U.E)  reptile şi fosile de 
animale (pt. ţări care nu aparţin U.E.) 

 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate sortimentele de carne (pentru ţări care nu aparţin U.E) 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate sortimentele (pentru ţări care nu aparţin U.E) 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 Lapte 
04.07 Oua 
04.09 Miere 

(pentru ţări care nu aparţin U.E) 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.08 Fosile de animale (pentru ţări care nu aparţin U.E) 

SECTIUNEA II:  PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

Capitolul 6: Plante            vii şi produse de floricultura 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

14.01-04 Plantele din specia Abies Mill, Cedrus Traw, Chamaecyparis Spach, Juniperus 
L., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., Pseudotsuga Carr. şi Tsuga Carr. cu 
excepţia fructelor şi seminţelor, originare din ţări non-membre ale Uniunii 
Europene. 
Plante, produse din plante şi purtători de organisme dăunătoare. Vezi partea a 2- 
a, pct. 2.2.5. 
Plantele din speciile Castanea Mill şi Quercus L. cu frunze, cu excepţia fructelor 
şi seminţelor, originare din ţări non-membre ale Uniunii Europene. 
Plantele din specia Populus L. cu frunze, cu excepţia fructelor şi seminţelor, 
originare din ţările nord-americane. 
Scoarţa de conifere (Coniferales) care provine din ţările non-membre ale Uniunii 
Europene. 
Scoarţa de Castanea Mill care provine din terţe ţări. Scoarţa de Quercus L. (cu 
excepţia Quercus suber L.) din ţările nord-americane. Scoarţa de Acer 
saccharum Marsh din ţările nord-americane. Scoarţa de Populus L care provine 
din ţări ale continentului american. Plantele din speciile Chaenomeles Lindl., 
Cydonia Mill, Crataegus L., Malus Mill, Photinia Ldl, Prunus L, Pyrus L, Rosa 
L. importate pentru plantare, cu excepţia plantelor fara frunze, flori sau fructe 
originare din ţările non-membre ale Uniunii Europene.Tuberculi de Solanum 
Tuberosum L., tuberculi şi seminţe de cartofi, originare din ţările din lumea a 
treia, cu excepţia Austriei şi Elveţei. Plantele din specia stolonifera şi tuberculi 
din Solanus L. sau hibrizii acestor plante, importate pentru plantare şi care provin 
din ţări terţe. Tuberculi de Solanum Tuberosum L care provin din ţări terţe cu 
excepţia următoarelor ţări: Austria, Egipt, Cipru, Israel, Libia, Malta, Maroc, 
Elveţia, Tunisia şi Turcia, cu excepţia tarilor europene unde nu există 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckemann şi Kotthoff). Plantele 
din specia solanaceelor, pentru plantare şi care provin din ţările non-membre ale 
UE. Pământ pentru culturi, care conţine părţi de plante, humus şi turba, cu 
excepţia pământul care conţine doar turba şi care provine din Turcia, Belarus, 
Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Ucraina şi ţările terţe, cu excepţia 
următoarelor ţări: Cipru, Egipt, Israel, Libia, Malta, Maroc, Tunisia. Plantele din 
specia Vitis L. cu excepţia fructelor, care provin din ţările terţe. Plantele din 
specia Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf. şi hibrizii acestora, cu 
excepţia fructelor şi seminţelor care provin din ţările terţe. Plantele din specia 
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Italia 
Phoenix spp., cu excepţia fructelor şi seminţelor care provin din Algeria şi 
Maroc. Plantele din specia Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L. şi Pyrus L. şi 
hibrizii acestor plante, Fragraria L., importate pentru plantare, cu excepţia 
seminţelor, şi care provin din ţările non-europene, exceptând ţările 
mediteraneene, Australia, Noua Zeelanda, Canada şi Statele Unite ale Americii 
(partea continentala). Plantele din specia graminaceelor, cu excepţia plantelor din 
subspeciile Bambusoideae, Panicoideae,Cuchloe, Bouteloua  Lag, 
Calamagrostis, Cortaderia, Stapf., Glyceria R. Sr., Hakonechica Mak ex Hoda, 
Hystrix, Holinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb, Stipa L. şi Uniola L, 
importate pentru plantare, cu excepţia seminţelor acestora care provin din ţări 
terţe; excepţie de la aceasta regula fac ţările europene şi mediteraneene. Fructele 
din specia Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., hibrizii acestora, cu 
excepţia Citrus paradisi Macf Merr., care provin din ţări terţe. 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Este interzis a se importa în Italia tutunul şi derivatele din tutun, în orice cantitate. 
Aceste produse, fabricate în străinătate, vor fi confiscate la sosirea în Italia de către autorităţile 
vamale. 

 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 3-a, pct. 3.4 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.6 
 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.9.1 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
4 Vezi a doua parte, pct. 2.9.2 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Pentru medicamente, trebuie furnizat un certificat de la un doctor în medicina 
italian sau de la un organism sanitar sau acesta poate fi cerut destinatarului cu 
ocazia sosirii trimiterii. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.9.3 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.9.4 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru lucrari dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.15 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.13.1 
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Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.9.5 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.9.6 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, pct. 2.10.1 
 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, pct. 2.1.1 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01-04 4301.04  Sunt interzise la import produsele din aceasta categorie, indiferent de ţara 
de origine (codurile 43017010-43021941-43023051-43031010) 
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SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 22.2 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 22.3 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 22.4 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 1.4 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT, AZBEST, 

MICA  SAU  ALTE  MATERIALE  SIMILARE;  PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 3.4 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
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* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a treia parte, pct. 3.4 
 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
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* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.3 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 

comune; părţi ale acestora din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 

reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 
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SECTIUNEA XVII: ECHIPAMENTE  DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a treia parte, pct. 3.4 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spatială 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Circulara 144/05.07.2010 - Administratia postala italiana a comunicat faptul ca datorita schimbarilor 
reglementarilor interne referitoare la circulatia armelor, acestea nu vor mai fi admise la transport in 
cadrul scrisorilor sau coletelor. Aceasta masura are in vedere toate armele indiferend de destinatia lor 
1(s2portive, de vanatoare, de lupta sau de colectie). Exportul armelor este astfel interzis incepand cu 1 



Italia 
iunie 2010. In plus, toate trimiterile internationale cu destinatia Italia care contin arme si/sau accesorii 
ale acestora nu vor fi admise incepand cu 1 august 2010. 
Interdictia se aplica si trimiterilor internationale care sunt trasmise prin tranzit deschis via Posta 
Italiana. De la 1 august 2010 trimiterile ce contin arme catre Italia vor fi pe cat posibil returnate catre 
expeditor, sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil vor fi inmanate autoritatilor competente. 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. 
96.01-96.18 Nu există restricţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.05 Trofee de vânătoare(pentru ţările care nu fac parte din U.E.) 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 
2.1.1 Importul de piei de bovine şi piei tăbăcite (cod 4104) originare din China, Mongolia, Coreea de 

Nord şi Viet Nam este supus autorizării ministeriale. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale 
2.2.1 Restricţiile cantitative sunt prevăzute pentru importul de uleiuri esenţiale pe baza de citrice 

(cod 3301) originare din Liban, Siria, Liberia, America Centrala şi America de Sud, SUA, 
Canada şi Coreea de Sud. 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
2.2.2 Există restricţii cantitative pentru importul unor anumite tipuri de lemn originar din China, 

Mongolia,  Coreea  de  Nord  şi  Viet  Nam,  clasificate  cu  următoarele  coduri:  44071030- 
44072131-44072231-44072330-44079131-44079230-44079910-44101010-44101030-    
441230. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
2.2.3 Restricţii cantitative sunt prevăzute numai pentru produse originare din Mongolia, Coreea de 

Nord şi Viet Nam, clasificate cu următoarele coduri: 45011000-45019000-45020000. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; lucrări din pasta de celuloza, din hârtie şi carton. 
2.2.4 Există restricţii cantitative pentru numeroase produse din acest capitol, daca sunt originare din 

Mongolia, Coreea de Nord, Viet Nam. 
 

2.2.5 Următoarele  produse  sunt  admise  la  import  cu  condiţia  să  fie  însotite  de  un  certificat 
fitosanitar: 

1. Plantele destinate cultivării, cu excepţia seminţelor şi plantelor de acvariu, dar incluzând seminţele 
de crucifere şi graminee, Trifolium spp., originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua 
Zeelanda şi Uruguay; Capsicum spp., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L.,Oryza spp., Zea 
mays L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., şi Phaseclus L. 

2. Părţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor de: 
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix 

spp., Populus L., Quercus L. 
- Conifere (Coniferales) 
- Acer saccharum Marsh., originare din America de Nord 
- Prunus L., originare din ţările non-europene 
3. Fructe de: 
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., şi hibrizii lor 
- Annona L., Cydonia Mill., Dyospyros L.,  Malus Mill.,  Mangifera L.,  Passiflora l.,  Prunus L., 

Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn şi Vaccinium L., originare din ţările non-europene. 
4. Tuberculi de Solanum tuberosum L. 
5. Coaja de: 
- conifere 
- Acer saacharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. şi Quercus L., cu excepţia speciei Quercus 

suber L. 
6. Lemn obţinut în întregime sau parţial din speciile urmatoare: 
- Castanea Mill., Quercus L., inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala, originar din 

America de Nord 
- Platanus, inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala 
- Conifere, cu excepţia speciei Pinus L., originare din ţările non-europene, inclusiv lemn  care nu a 

fost păstrat în forma naturala 
- Prunus L., inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala 
- Populus L., originar de pe continentul american 
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- Acer saccharum Marsh, inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala originala, originar din 

America de Nord. 
4401 10: Lemn pentru combustibil sub forma de buşteni, vreascuri, sau sub alte forme asemănătoare 
(ex: 4401 21 - lemn sub forma de şipci de conifere, originare din ţări din afara Europei) 
4401 22: Lemn sub forma de placi, altele decât de conifere (ex: 4401 30: deşeuri şi surcele de lemn, 
sub forma de buşteni, brichete (de cărbune)sau sub alte forme asimilate şi 4403 20: Lemn brut de 
conifere originar din ţările non-membre ale Uniunii Europene, netratat cu vopseluri,creozot sau alţi 
conservanţi 
4403 91: Lemn brut netratat cu vopseluri, creozot sau alţi conservanţi, lemn de stejar (Quercus spp.) 
4403 99: Lemn brut din alte specii decât cele de conifere, stejar (Quercus spp.) sau fag (Fagus spp.), 
netratat cu vopseluri,creozot sau alţi conservanţi 
(ex: 4404 10 ţăruşi despicaţi, pari sau ţăruşi din lemn, ascuţiţi dar netăiaţi pe lungime) 
- alte specii de lemn decât conifere, originar din ţările din afara Europei 
(ex 4404 20: ţăruşi despicaţi din alte specii de lemn decât cel de conifere, pari sau ţăruşi din lemn, 
ascuţiţi dar netăiaţi pe lungime) 
4406 10: traverse de lemn pentru cai ferate sau altele, neimpregnate 
(ex 4407 10: lemn tăiat pe lungime, şlefuit, nerebatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 6 
mm, în mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile de conifere originare din ţări 
nemembre ale Uniunii Europene.) 
(ex 4407 91 lemn tăiat pe lungime, şlefuit, nerabatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 
6mm, în mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile 
- de stejar (Quercus spp.) 
(ex 4407 99 lemn tăiat pe lungime, şlefuit, nerabatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 
6mm, în mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile) 
- de neconifere, lemn tropical, stejar (Quercus spp.) sau fag.(Fagus spp.) 
(ex 4415 10 Cutii, cilindri şi lăzi de lemn, originare din ţările extra-comunitare) 
4415 20 Palete şi platforme de lemn pentru încărcare care provin din ţările extra-comunitare) 
Excepţii: paleţi şi box-paleţi (cod 4415 20) care corespund standardelor UIC. 
(ex 4416 00 Butoaie de lemn, lemnul pentru butoaie, din lemn de stejar(Quercus spp.)) 

 
I. Pământ 
a) Pământ şi teren de cultura format în întregime parţial din pământ sau substanţe organice solide, ca 

fragmente de plante, humus, care conţin turba sau scoarţa, dar care nu conţin doar turba. 
b) Pământ sau teren de cultura care conţine plante, format în întregime sau parţial din substanţele 

indicate la punctul a), sau format în întregime sau parţial din turba sau substanţe solide anorganice 
destinate tratării vegetalelor originare din Turcia, Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, 
Rusia, Ucraina şi ţări ne-europene, cu excepţia următoarelor ţări: Cipru, Egipt, Israel, Libia, Malta, 
Maroc şi Tunisia. 

 
II. Plante şi produse din acestea şi alţi potenţiali purtători de organisme dăunătoare pentru 
anumite zone protejate - cu excepţia plantelor şi produselor indicate la secţiunea I. 
1) Plante din specia Beta vulgaris L., destinate furajelor pentru animale şi pentru uz industrial. 
2) Pământ şi reziduuri nesterilizate de sfecla (Beta Vulgaris L.). 
3) Polen pentru polenizare de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus L., Sorbus L., cu excepţia 
speciilor Sorbus intermedia Ehrh. Pers. şi Stranvaesia Lindl. 

4) Părţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus 
L., Sorbus L., cu excepţia speciilor Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. şi Stranvaesia Lindl. 

5) Seminţe de Dolichos Jacq, Mangifera spp., Beta Vulgaris L. şi Phaeseolus vulgaris L. 
6) Seminţe şi fructe, capsule de Gossypium spp. 
7) Lemn care: 
a) a fost obţinut în întregime sau parţial din conifere (Coniferales), cu excepţia speciei Pinus L. 

originar din ţările europene; 
b) corespunde uneia din denumirile urmatoare care figurează în anexa I, partea II, din regulamentul 

(CEE) nr.2658/87 
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440110:  lemn  pentru  combustibil  sub  forma  de  buşteni,  vergele,  vreascuri  sau  sub  alte  forme 
asemănătoare 
440121: surcele de lemn 
(ex:440130: deşeuri şi aşchii de lemn) 
440320: lemn brut neprelucrat şi netratat cu vopseluri,creozot sau alţi conservanţi 
(ex:440410: ţăruşi şi pari tăiaţi, ascuţiţi dar netăiaţi pe lungime) 
440610: traverse neimpregnate de cale ferata şi asemănătoare 
(ex:440710: lemn tăiat pe lungime, şlefuit sau prins cu bolţuri,nerabatabil ce are grosimea de peste 
6mm, în mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile) 
(ex:441510: cutii, cilindri şi lăzi de lemn ) 
441520: palete şi platforme de lemn şi alte platforme pentru încărcare 
Excepţii: paleţi şi box-paleţi (cod 4415 20) care corespund standardelor UIC. 

 
8) Părţi de plante din speciile Persea americana P.Mill. şi Eucalyptus l'Herit. 

 
2.6.2 Capitolul 27: Combustibili minerali; uleiuri minerale şi produse obţinute prin distilarea acestora; 
materiale bituminoase, ceara minerala. 
Importul de carbon de cocs şi cocs de lignit, precum şi anumite uleiuri ce pot fi utilizate drept 
carburanţi sau combustibili şi care provin din China, Viet Nam, Coreea de Nord, Mongolia, face 
obiectul prezentării în vama a unei autorizaţii de la Ministerul Comerţului Exterior. 

 
2.9.1 Capitolul 28/29: Produse chimice organice şi anorganice şi compuşii anorganici sau organici ai 
acestora 
2.9.2. Metale preţioase, elemente radioactive de metale din pământuri rare sau izotopi 
Importul produselor enumerate mai jos clasate la capitolul 28 şi al produselor de la capitolul 29 este 
restricţionat cantitativ, daca aceste produse sunt originare din următoarele ţări: Coreea de Nord, China, 
Mongolia şi Viet Nam 
- Hidroxid de sodiu (cod 2815) 
- Oxid de aluminiu (cod 2818) 
- Oxizi de plumb (cod 2824) 
- Trioxid de crom (cod 2819) 
- Clorura de amoniu (cod 2827) 
- Sulfaţi de aluminiu şi de crom (cod 2833) 
- Bisulfat de aluminiu (cod 283330) 
- Perborat de soda (cod 2840) 
- Compuşi organici ai izotopilor radioactivi (cod 2844) 
- Peroxid de hidrogen (cod 2847) 

 
2.9.3. Capitolul 31: Îngrăşăminte 
2.9.4 Pentru importul de îngrăşăminte (cod 3102-3105) se aplica masurile de securitate prevăzute 
daca provin din anumite ţări (Serbia şi Muntenegru) şi restricţiile cantitative daca sunt originare din 
următoarele ţări: Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau tincturi 
Importul de substanţe colorante (coduri: de la 3260610 la 320650) este restricţionat cantitativ daca ele 
sunt originare din Coreea de Nord, Mongolia şi Viet Nam. 

 
2.9.5 Capitolul 38: Produse diverse ale industriei chimice 
Restricţiile cantitative pentru importul produselor din acest capitol se aplica daca acestea provin din 
Coreea de Nord, China, Mongolia, Viet Nam sau din terţe ţări daca produsele ataca stratul de ozon. 
(Reg. CEE 594/91). 

 
2.9.6 Capitolul 39: Materiale plastice şi articole din aceste materii 
Există restricţii cantitative cu privire la importul rezidurilor de petrol, etc (cod 3911) şi  derivaţii 
celulozei (cod 3912-3915), tuburi din plastic (cod 3917) şi alte placi, foi, pelicule, etc., din celuloza 
(cod 3920-3921) daca provin din China, Mongolia, Coreea de Nord şi Viet Nam. 
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2.10.1 Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
Pentru importul  produselor clasate  la  codurile 4002,  4005,  4011,  4012,  4013,  se  aplica  restricţii 
cantitative daca produsele provin din Coreea de Nord, China şi Viet Nam. 

 

 
 
 
 

2.13.1 Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
Se aplica restricţii cantitative pentru importul de filme pentru aparatele cu raze X şi alte filme (cod 
3702), de hârtie fotografica (cod 3103), şi placi nedevelopate (cod 3704) daca sunt originare din Coreea 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam. 

 
2.15 Capitolul 36: Importul de explozivi, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje pirotehnice, materii 
inflamabile 
Ministerul  de  Interne  are  competenta  de  a  elibera  autorizaţie  pentru  aceste  materiale,  conform 
articolului 54 din Catalogul Legilor Securităţii Publice. 
Se aplica dispoziţiile prevăzute în articolele 38 şi 39 din Regulamentul de Aplicare (art.93 Reg.) 
cererilor şi autorizaţiilor de import ale acestor materiale. 
Autorizaţia nu poate fi acordata, daca explozibilul nu este recunoscut şi clasat conform  art. 54 din 
Catalogul Legilor Securităţii Publice. 
Autorizaţia permite transportul materialelor explozibile la destinaţie. Este necesară obţinerea unei 
autorizaţii prealabile de la autoritatea de securitate publica de la destinaţie; daca materialele sunt 
importate în cantităţi mari, trebuie informata autoritatea de securitate publica de tranzit în timp util. 
Tranzitul   explozibililor,   articolelor  pirotehnice,  chibriturilor,  aliajelor  pirotehnice,  materialelor 
inflamabile. 
- este necesară obţinerea unei autorizaţii de la Prefectul provinciei pe baza căreia materialele pot 

intră în ţara, conform termenelor ultimului aliniat al art.54 din Catalogul legilor securităţii publice. 
Aceasta autorizaţie trebuie să fie eliberată şi pentru materialele pentru al căror transport nu este 
necesară licenţa, conform articolelor 91 şi 96 din regulament. 

 
 

Poste Italiane nu trimite si nu primeste baterii si celule cu litiu pin trimiterile postale. 
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Italia 
 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Capitolul 81: Alte metale comune, etc. 
- sunt prevăzute restricţii cantitative pentru importul de magneziu brut (cod 8104) ce provine din 

ţările: Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam; de antimoniu brut - (cod 81100011) din Coreea 
de Nord, Mongolia, Viet Nam. 

 
PRODUSE INDUSTRIALE 

 
3.4 Capitolul 25: Sare, sulfuri, pământ şi pietre, materiale pentru tencuit, var şi ciment    
Importul produselor de la codurile de mai jos, originare din ţările enumerate în continuare, face 
obiectul prezentării în vama a unei autorizaţii eliberate de Ministerul Comerţului Exterior.     
Cod 2523 1000 Coreea de Nord, Mongolia, China,Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2523 3000 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2523 90 

Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2529 1000        Coreea de  Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2529 2100             Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2529 2200 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 
Cod 2529 3000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave 

 
Capitolul 64: Articole de încălţăminte, etc. 

- importul produselor urmatoare originare din ţările indicate mai jos este subordonat 
prezentării în vama a unei autorizaţii eliberate de către   Ministerul   Comerţului 
Exterior: 

Cod 6401 Coreea de  Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 6402 Coreea de  Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 6403 Coreea de  Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 6404 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

 
Capitolul 66: Umbrele, etc. şi Capitolul 69: Produse ceramice 

- importul produselor urmatoare, clasate prin p.d., originare din ţările indicate mai 
jos, este subordonat prezentării în vama a unei autorizaţii eliberate de către 
Ministerul Comerţului Exterior: 

Cod de  la 6601 1000 la 6601  
9990 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

Cod 6904 1000 la 6904 9000 
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

Cod 6906 
 

Cod 6908 90 
 

Cod 6910 1000 
 

Cod 6910 9000 
 

Cod 6911 1000 
 

Cod 6911 9000 
 

Cod 6912 
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19 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam Coreea 

C 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam Coreea 

o 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam Coreea 

r 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam Coreea 

e 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam Coreea 

e 
de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

a 
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

 

Capitolul 70: Sticla şi lucrări din sticla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 7003 1190 
 

Cod 7003 1990 
 

Cod 7003 20 
 

Cod 7003 30 
 

Cod 7004 
 

Cod 7005 10 

- importul produselor urmatoare originare din ţările indicate mai jos, este subordonat 
prezentării în vama a unei autorizaţii eliberată de către Ministerul Comerţului 
Exterior: 

 
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cod de la 7005 21 la 7005 30 
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Cod 7006 0090 
 

Cod 7008 00 
 

Cod 7016 9010 
 

Cod 7016 9030 

 
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 

Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam 
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Italia 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel  

- ca regula generala, importul produselor originare din ţările cuprinse în zona “B”, 
este subordonata prezentării în vama a unei autorizaţii de la Ministerul Comerţului 
Exterior. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier sau oţel 

- interdicţiile economice care sunt impuse acestor produse se aplica după evaluare, 
de la caz la caz, caracteristicilor compoziţiei mărfii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi produse din aluminiu 
Capitolul 78: Plumb şi produse din plumb 

- importul următoarelor produse originare din ţările indicate mai jos, este subordonat 
prezentării în vama a unei autorizaţii eliberată de către Ministerul Comerţului 
Exterior: 

Cod de  la 7804 la  
7805 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 

Cod 7903 9000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7904 0000 

Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7905 0011        Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7905 0019        Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7905 0090        Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7906 0000        Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 
Cod 7907 9000             Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, etc. 
Importul produselor urmatoare este subordonat prezentării în vama a unei autorizaţii eliberată de 
Ministerul Comerţului Exterior: 
- motoare şi părţile lor (Cod de la 8407 31 la 8409) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China, 

Viet Nam şi Japonia (pentru motoare de vehicule, motociclete şi motorete) 
- motoare pentru aviaţie (Cod 8407 1010 şi 8407 1090) originare din Coreea de Nord, Mongolia, 

China, Viet Nam şi Japonia 
- maşini şi aparate  pentru imprimat şi maşinile lor auxiliare (Cod de la 8443 1100 la 8493 9090) 

originare din Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
- maşini de cusut (Cod de la 8452 1000 la 8452 9000) originare din Coreea de Nord, Mongolia, 

China şi Viet Nam 
- maşini de scris (Cod 8469) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam 
- rulmenţi cu bile (Cod 8492) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţile lor, etc. 

- produsele urmatoare, originare din ţările indicate mai jos, clasate în codurile enumerate mai 
jos, pot fi importate numai pe baza unei autorizaţii a Ministerului Comerţului Exterior: 

Cod 8525 30 Japonia 
Cod 8527 Japonia 
Cod 8528 Japonia 
Cod 8540 Japonia 
Cod 8542 Japonia 
Cod 8543 1000 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 8543 80 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 8545 9010 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 
Cod 8546 9010 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam 

 
 

Capitolul 87: Vehicule, tractoare,motociclete,alte vehicule terestre, părţile şi accesoriile acestora. 
- importul tuturor produselor din acest capitol şi care provin din Japonia, face obiectul prezentării 

unei autorizaţii ministeriale. 
- în plus, restricţiile cantitative sunt prevăzute pentru produsele enumerate mai jos, originare din 

ţările urmatoare: 
2C0od 8102 10 Ţările din zona “B” 



21 
Cod 8102 90                                     Ţările din zona “B” 
Cod 8703 10                                     Ţările din zona “B” 
Cod 8703 31                                     Ţările din zona “B” 
Cod 8703 90                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8704 10                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8704 21                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8704 22                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8704 23                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8104 31                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8104 32                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8704 90                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8705                                           Ţările din zona “B” 
Cod 8706 (şasiu)                               Ţările din zona “B” 
Cod 8707 90 (caroserie)                    Ţările din zona “B” 
Cod 8707 90                                Ţările din zona “B” 
Cod 8708 (părţi şi accesorii)        Ţările din zona “B” 
Cod 8711 10 (motociclete)          Ţările din zona “B” 
Cod 8711 20                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8711 30                                      Ţările din zona “B” 
Cod 8711 4000                                  Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam 
Cod 8711 5000                             Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam 
Cod 8712 0010 (biciclete)            Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam 
Cod 8712 0090 (biciclete)             Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam 
Cod 8714 (părţi, accesorii)                 Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 21 



RESTRICTII VAMALE 
 

Urmare introducerii unor norme particulare şi a unor restricţii vamale, este INTERZIS să se transporte 
pe teritoriul Italiei coletele ( UPU-suprafaţa şi avion şi EPG) şi trimiterile EMS 
provenind din ţările care nu fac parte din Comunitatea europeana conţinând următoarele 
produse: 
- carne; 
- peşte; 
- insecte; 
- lapte; 
- miere; 
- oua; 
- animale fosile 
- trofee de vânătoare. 

Aceasta interdicţie nu priveşte coletele în tranzit. 
 

 
Poşta Italiană întâmpină greutăţi serioase în relaţia cu autorităţile vamale deoarece anumite declaraţii 
vamale CN23 care însoţesc coletele poştale şi trimiterile E.M.S. nu sunt completate sau sunt incomplete 
sau eronat completate. Una dintre problemele constatate în mod frecvent priveşte trimiterile care conţin 
mărfuri/produse alimentare perimate – mărfurile/produsele alimentare nefiind admise în trimiterile 
poştale cu destinaţia Italia. 

 
Pentru o vămuire rapida şi eficace sunt necesare următoarele documente: 
- formularul CN23 completat în franceza, engleza sau italiana; 
- descrierea detaliata a tuturor mărfurilor conţinute de trimitere; 
- pentru trimiterile comerciale: factura proforma în franceza, engleza sau italiana; 
- valoarea declarata a mărfurilor care trebuie să fie aceiaşi pe toate formularele şi facturile; 
- indicarea clara a coordonatelor expeditorului şi destinatarului (inclusiv nr. De telefon daca este 

posibil); 
- pentru trimiterile   comerciale adresate particularilor:numărul   de înmatriculare fiscala a 

destinatarului; 
- pentru  trimiterile   comerciale   adresate   întreprinderilor:  numărul   de   înmatriculare  fiscala   a 

întreprinderii; 
- daca este necesar: licenţe şi certificate de import; pentru anumite tipuri de mărfuri sau pentru 

exportul unor cantităţi importante trebuie să se verifice la organismul însărcinat cu comerţul sau la 
Ambasada italiana din ţara de origine trimiterii daca sunt necesare certificate de import sau daca 
există o limita de import; 

 
La sfârşitul operaţiunilor de vămuire, vor fi încasate de la destinatari drepturi vamale şi taxe precum şi 
o taxa de prezentare la vama. 
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Jamaica 
 
 
 
 
 

Articole interzise la import 
 

 
Operatorul desemnat din Jamaica nu accepta la import articole electronice care nu sunt ambalate 
in ambalajul original al fabricantului articolelor respective. 
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Japonia 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-02 
01.03-04 

Copitate şi cai (cu excepţia punctului b)) 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 

 
* Obiecte interzise 
b) Copitate expediate direct din ţări sau care tranzitează ţări altele 
decât : Singapore, Finlanda, Suedia, Norvegia, Polonia, Ungaria, 
România, Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Belize, Germania, 
Danemarca,  Italia  (cu  excepţia  Sardiniei),  Elveţia,  Spania,  Belgia, 

 Franţa, Austria, Islanda, Madagascar, Canada, SUA (limitat la 
continent, la insulele Hawai şi Guam), Mexic, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Rep. Dominicana, Chile, ins. Mariane 
de Nord, Noua Zeelanda, Vanuatu, El-Salvador, Noua Caledonie şi 
Australia precum şi materialele de ambalat utilizate pentru transportul 
lor 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.3 

 
 
01.05 

 * Obiecte interzise 
Găini, rate, curcani, gâşte 

  * Obiecte admise condiţionat 
  Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.2 
 

 
01.06 

 

 
0106.00 

* Obiecte interzise 
Prepeliţe 

 * Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.2 

* Obiecte interzise 
Iepuri 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 

* Obiecte interzise 
Câini şi albine 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.4 
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* Obiecte interzise 
Maimuţe 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.5 şi 2.1.6 

 
* Obiecte interzise 
Câine de prerie 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.6 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

02.01-10 a) carcase  de  copitate  şi  cai  precum  şi  ambalajele  şi  containerele 
acestora (cu excepţia pct. f) şi g)). 
b) carne şi organe de animale copitate; de cai, de  găina,  rate, 
curcani, prepeliţe, gâşte, câini şi iepuri precum şi ambalajele şi 
containerele lor (cu excepţia cărnii de copitate şi organele interne ale 
acestora conform punctelor f) şi g) 

 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 

 
* Obiecte interzise 

02.01-10 c) carcase de găina, rate, curcani, prepeliţe, gâşte precum şi 
ambalajele lor 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.2 

 
* Obiecte interzise 
d) carcase de iepuri precum şi ambalajele şi containerele acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte 2.1.1. 

 
* Obiecte interzise 
e) carcase de câini, albine, inclusiv ambalajele şi containerele acestora 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.4 

 
* Obiecte interzise 
f) articolele de mai jos, expediate direct din sau prin următoarele ţări: 
Singapore,  Polonia, România, Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, 
Elveţia 
carcase de copitate inclusiv ambalajele şi containerele acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.3. 
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Japonia 
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* Obiecte interzise 
- carne de copitate precum şi 
ambalajele lor 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.7. 

 
* Obiecte interzise 
- organe interne de copitate 
precum şi ambalajele lor 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte 2.1.8. 

 
* Obiecte interzise 
g) articolele enumerate mai jos, care au tranzitat sau au fost expediate 
direct din ţări altele decât: Singapore, Finlanda, Suedia, Norvegia, 
Polonia, Ungaria, România, Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, 
Germania, Danemarca, Italia (cu excepţia Sardiniei), Elveţia, Belgia, 
Austria, Spania, Islanda, Canada, SUA (limitat la continent, la insulele 
Hawai şi Guam), Mexic, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, El- 
Salvador, Costa Rica, Chile, Panama, Rep. Dominicana, ins. Mariane 
de Nord, Noua Zeelanda, Vanuatu, Noua Caledonie şi Australia: 
- carcase de copitate inclusiv ambalajele şi containerele acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.3. 

 
* Obiecte interzise 
carne de copitate inclusiv ambalajele şi containerele acestora 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.9. 

 
* Obiecte interzise 
- organe interne de copitate inclusiv ambalajele şi containerele acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.10. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 Lapte netratat de copitate, de cai, câini şi iepuri, inclusiv ambalajele şi 

containerele acestora 
04.07 Oua de  găină,  rată,  curcă,  prepeliţă,  gâscă,  inclusiv  ambalajele  şi 

containerele acestora 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 



Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.02 
05.03 

Oase, pene, piele, coarne, păr, copite de cai, gheare de câini, gheare de 
găini, de rate, prepeliţă, gâscă şi iepuri, precum şi containerele şi 
ambalajele lor (inclusiv făină de oase). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05-07 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 

 
* Obiecte interzise 

5.11 carcase de copitate şi de cai precum şi containerele şi ambalajele lor 
(vezi capitolul 2 (a)) 
b) sânge, sperma, oua fertilizate, sânge sub forma de pudra şi tendoane 
de animale paracopitate, cai, gaini, rate, curcani, prepeliţe, gâşte, câini 
şi iepuri (cu excepţia spermei şi ouălor fertilizate, conform punctului 
c)) 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 

 
* Obiecte interzise 
c) sperma,  ovule  fertilizate  şi  nefertilizate  de  paracopitate  care  
au  fost expediate sau au tranzitat ţări altele decât: Singapore, Finlanda, 
Suedia, Norvegia,  Polonia,  Ungaria,  România,  Slovenia,  Croaţia, 
Bosnia- Herţegovina,  Germania,  Danemarca,  Italia  (cu  excepţia 
Sardiniei), Elveţia,  Belgia,  Austria,  Spania,  Islanda,  Canada,  SUA 
(limitat  la continent, la insulele Hawai şi  la Guam), Mexic, 
Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, El-Salvador, Chile, Costa 
Rica, Panama, ins. Mariane de Nord, Noua Zeelanda, Rep. 
Dominicana, Vanuatu, Noua Caledonie şi Australia, precum şi 
containerele şi ambalajele lor 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. şi 2.1.3. 

 
* Obiecte interzise 
d) carcase de găini, rate, curcani, prepeliţe şi gâşte precum şi 
containerele şi ambalajele lor. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1.şi 2.1.2. 

 
* Obiecte interzise 



  e) carcase de iepuri precum şi containerele şi ambalajele lor.  
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 

 
* Obiecte interzise 
f) carcase de câini şi albine precum şi containerele şi ambalajele lor. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 şi 2.1.4 

 
* Obiecte interzise 
g) oua de viermi de mătase 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte 
interzise 

06.01-04 Vezi capitolul 8 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,   pct. 
2.3.1 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Vezi capitolul 8 

Ciuperci care conţin 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4 psilocibina şi 
sărurile  acestuia  (cu  excepţia   ciupercilor   desemnate   de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Igienei). 
Ciuperci   ce   conţin   3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4   (psilocina) 

şi  sărurile lor   cu   excepţia   ciupercilor   desemnate   de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Igienei. 
Vezi capitolul 
8. 

 
* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi   a   doua   parte,   pct. 
2.3.1. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14          Plantele şi produsele vegetale enumerate mai jos sub denumirea de 

“plante   interzise",   care   sunt   expediate   sau   tranzitează 
regiunile menţionate la punctele 1-16. 
Bacili  şi  insecte  dăunătoare  pentru  plante,  pământ  şi  plante  cu 
pământ. 



* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,  pct.  2.3.1.  şi 
2.3.2. 

 
* Obiecte 
interzise 
Regiuni 
interzise: 
1) Siria, Israel, Iordania, Liban, Turcia, Cipru, Grecia, Albania, 
Macedonia,  Ungaria,  Austria,  Italia,  Malta,   Elveţia,   Franţa, 
Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Germania, Marea  Britanie, 
Irlanda de Nord, Africa, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua,  Panama,  Costa-Rica,  Columbia,  Ecuador,  Brazilia, 
Peru, Bolivia, Uruguay, Argentina, Bermude, Indiile de Vest (cu 
excepţia  Cubei),  Hawai, Australia (cu excepţia Tasmaniei). 

 
Plante interzise: 
Fructe  proaspete  de  akee,   avocado,  piper   de   Jamaica,  cuişoare 
englezeşti, măsline,  nuca  de  caju,  kiwi,  baca  de  laur  (Thevetia 
peruviana), rodie, fructe  exotice, bob, baca de Alexandria, curmale, 
fragi, căpşuni (Muntingia calabura), papaia, litchis, şi plante din specia 
ficusului, Phaseolus, Diospyros, Carissa, Junglas, Morus, Coccoloba, 
Coffea,  Ribes,  Passiflora,  Dovyalis,  Ziziphus,  Spondias,  Musa  (cu 
excepţia bananelor necoapte), Carica (cu excepţia anexei 1), Psidium, 
Artocarpus, Annona, Malpighia, Santal, Garcinia, Vitis (cu excepţia 
punctului 3 din anexa), Syzgium, Mangifera (cu excepţia anexei 2 şi 
36), Ilex, Terminal ia şi Gossypium, şi plante din familiile: Sapotaceae, 
Cuculbitaceae  (cu  excepţia  punctului  3  din  anexa),  Cactaceae  (cu 
excepţia punctului 35), Solanaceae (cu excepţia punctului 3 din anexa), 
Rosaceae  (cu  excepţia  punctelor  3  şi  31  din  anexa),  Rutaceae  (cu 
excepţia punctelor 4-8 din anexa). 
Regiuni interzise: 
2) Taiwan, China, Hong Kong, Lao, Cambogia, Viet Nam, Myanmar, 
Tailanda, Malaezia, Singapore, Brunei Darussalam, Indonezia, Timorul 
de Est, Filipine, India, Sri Lanka, Pakistan, Banglades, Micronezia, 
Hawai, Papua Noua Guinee. 
Plante interzise: 
Citrice (cu excepţia punctului 10 din anexa), vişine, avocado, caise, 
smochine, Baccaurea sapida, fragi, căpşuni, măsline, dafin indian, 
Arenga englei, fructe exotice, rodii, santol, pruni, castane din Tahiti, 
dafin Alexandrian, roşii, curmale, papaia (cu excepţia punctelor 1, 11 
şi 12 din anexa; idem pentru punctul 4), struguri (cu excepţia punctului 
32 din anexa), piersici, Terminalia catappa, Myrica rubra, măr, litchis 
(cu excepţia punctelor 13 şi 13 din anexa), wampis şi plante din specia 
Bouea, Diospyros, Coffea, Capsicum, Passiflora, Solanum, Zizyphus, 
Spondias, Psidium, Artocarpus, Annona, Hylocereus, Garcinia, 
Eugenia, Mangifera (cu excepţia punctelor 15-17 din anexa; idem 
pentru punctul 4), Lansium şi plante din familia Sapot aceae şi banane 
coapte. 
Regiuni interzise: 
3) Noua Caledonie, ins. Society, ins. Tubuai, ins. Paştelui, ins. Paştelui, 
Australia (cu excepţia Tasmaniei), Papua Noua Guinee. 
Plante interzise: 
Citrice (cu excepţia punctului 7 din anexa), avocado, caise, smochine, 



măsline, kiwi, carambola, piper roşu, sapotier alb, mere, pere, gutui, 
piersici, prune, cireşe, rodii, curmale, guave, kiwi, papaya, fructe de 
Punica granatum, fructe bace dulci, roşii, banane coapte, precum şi 
plante din speciile Diospyros, Mangifera (cu excepţia punctului 2 din 
anexa), Jujuba, Rubus, Morus, Coffea, Passiflora, Zizyphus, Annona, 
Eugenia şi mangifera (cu excepţia punctului 2 din anexa) şi banane 
coapte. 
Regiuni interzise: 
4) Taiwan,  China,  Hong  Kong,  China,  Lao,  Cambogia,  Viet  Nam, 
Myanmar, Tailanda, Malaezia, Singapore,  Brunei Darussalam, 
Indonezia,   Timorul  de  Est,  Filipine,  India,  Sri  Lanka,  Pakistan, 
Bangladesh,  Kenya,  Tanzania,  Micronezia, Hawai,   Papua   Noua 
Guinee 
Plante interzise: 

 
-vita-de-vie, fructe proaspete din familia Cucurbitaceae (cu excepţia 
punctului 18 din anexa) 
-fructe proaspete de fasole mare, Sinensis şi mazăre de pigeon, roşii, 
vinete, piper roşu, papaya şi plante din familia Hylocereus şi 
Mangifera. 
Regiuni 
interzise: 
5) China, Myanmar, India, Pakistan, Afganistan, Irak, Siria, Liban, 
Israel,  Iordania,  Iran,  Turcia,  Cipru,  Europa,  ţări  din  fosta 
Rusie, Africa, Canada, Statele Unite ale Americii, (în afara de ins. 
Hawai), Columbia, Brazilia, Peru,  Bolivia, Chile,  Uruguay, 
Argentina, Australia, Noua Zeelanda 
Plante 
interzise: 
Caise,  vişine  (cu  excepţia  punctelor   19-21   din   anexa),   prune 
(cu excepţia punctului 37 din anexa), gutui, piersici (cu excepţia 
punctelor 
22 şi 23 din anexa), pere, nuci în coaja (cu excepţia punctului 26 
din anexa). 
Regiuni 
interzise: 
6) Taiwan,  China,  Hong  Kong,  China,  Lao,  Cambogia,  Viet 
Nam, Myanmar, Tailanda, Malaezia, Singapore, Brunei, Indonezia, 
Timor, Filipine, India, Sri Lanka, Banglades, Africa, America  de 
Nord, (cu excepţia   Canadei   dar        incluzând Caraibe),   America 
de Sud, Micronezia,  Melanezia,  Polinezia,  Hawai,  Australia, 
Papua  Noua Guinee, Noua - Zeelanda. 
Plante 
interzise: 
- vita de vie, frunze, rădăcini tuberculare şi alte părţi subterane de 
plante   din   speciile   Ipomoea,   Pharbitis   şi   Calystegia, 

rădăcini tuberculare şi alte părţi subterane de manioca. 
Regiuni 
interzise: 
7) China, America de Nord (cu excepţia Canadei dar cu Indiile de 
Vest), America de Sud, Micronezia, Melanezia, Polinezia, ins. 
Hawai, Noua-Zeelanda. 
Plante 
interzise: 
- vita de vie, frunze, rădăcini tuberculare şi alte părţi subterane ale 
plantelor din speciile Ipomoea, Pharbitis şi Calystegia. 



Regiuni 
interzise: 
8) India, Europa (cu excepţia Albaniei şi Greciei), teritoriile fostei 
Rusii, Africa de Sud, Canada, SUA, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, 
Uruguai, ins. Falkland (Malvine) 
Plante 
interzise: 
- frunze, rădăcini tuberculare  şi alte părţi  subterane  de plante din 
specia 
Solanacea 
e 
Regiuni 
interzise: 
9) Turcia, Grecia, Macedonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria, 
Italia, Elveţia, Franţa, Spania, Portugalia, Luxemburg, Belgia, 
Olanda, Germania, Danemarca, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, 
Canada, SUA, Mexic 
Plante 
interzise: 
- tulpini,  frunze  şi  alte  părţi  subterane  de  varza,  de  plante  din 
speciile 
Cirsium       şi       Verbascum       şi 
Solanaceae 
Regiuni 
interzise: 
10) India, Israel, Grecia, Austria, Italia, Elveţia, Franţa, Spania, 
Luxemburg, Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, Polonia, Marea 
Britanie  şi  Irlanda  de  Nord,  Islanda,  Norvegia,   Suedia, 
Finlanda, 

 
Algeria, ţări din fosta Rusie, America de Nord (cu excepţia Indiilor de 
Vest), Peru, Bolivia, Argentina. 
Plante interzise: 
- tuberculi   şi   alte   părţi   ale   plantelor   subterane   din   speciile 
Chenopodium şi alte plante din familia Solanaceae 
Regiuni interzise: 
11) India, Islanda, Grecia, Austria, Italia, Elveţia, Franţa, Spania, 
Suedia, Germania, Danemarca, Marea Britanie, Irlanda de Nord, 
Norvegia, ţări din fosta Rusie, Canada, Panama, Peru, Bolivia, Olanda. 
Plante interzise: 
- tulpini vii şi alte părţi de plante subterane din familia solanaceelor. 
Regiuni interzise: 
12) Israel, Iran, Iraq, Siria, Turcia Liban, Europa (cu excepţia Olandei), 
ţări din fosta Fed. Rusa, Tunisia, Algeria, Maroc, Canada, SUA, 
Mexic, Cuba, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Brazilia, Argentina, 
Australia (cu excepţia Tasmaniei). 
Plante interzise: 
- frunze şi fructe proaspete ale plantelor din familia Solanaceae (cu 
excepţia punctelor 27 şi 30 din anexa) 
Regiuni interzise: 
13) SUA, Hawai 
Plante interzise: 
Părţile subterane de avocado, lucerna (mdicago sativa), ananas, litchis, 
Indigofera Hirsuta, piper, cartofi dulci, gordonies, Pinus elliotii, 
dovlecei, fasole mare, pepene verde, trestie de zahăr, soia, pin alb, 
ridiche,   momordique  balsamin,  piper  roşu,  roşii,  porumb,  pepene 



  galben, pere, arahide (cu excepţia seminţelor fara coaja), litchis, praz, 
plante din familia Musa, Anthurium şi Beta şi plante din familia 
Rutaceae. 
Regiuni interzise: 
14) Iran, Turcia, Europa, ţări din fosta Fed. Rusia, America de Nord 
(cu excepţia Indiilor de Vest), Noua Zeelanda. 
Plante interzise. 
- frunze de plante din specia Hordeum, Triticum şi Secale (inclusiv 
paie pentru ambalat), frunze de plante din specia agropyron (cu 
excepţia anexelor 28 şi 33). 
15) Alte ţări decât Rep. Dem. Coreea, Korea (Rep.) şi Taiwan. 
- orez decorticat şi paie de orez (cu excepţia punctului 29 din anexa) 
16) Israel, Iran, Cipru, Iordania, Turcia, Liban, Irlanda, Italia, Austria, 
Olanda, Grecia, Elveţia, Suedia, Danemarca, Germania, Norvegia, 
Ungaria, Franţa, Bulgaria, Belgia, Polonia, Luxemburg, România, 
Marea Britanie, Irlanda de Nord, Cehia, Slovacia, Macedonia, Egipt, 
SUA, Canada, Guatemala, Bermude, Mexic, Noua-Zeelanda 
- plante vii şi părţi de plante (inclusiv fructe, flori, polen, altele decât 
seminţe) din speciile Pseudocydonia sinensis, Mespilus germanica, 
Eriobotrya japonica, Cydonia oblonga; plante din speciile Aronia, 
Photinia, Crataego Mespilus, Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster, 
Raphiolepis, Stranvaesia, Osteomeles, Dichotomanthes, Pyracantha, 
Docynia, Pyrus, Sorbus, Heteromeles, Peraphyllum, Choenomeles şi 
Malus (cu excepţia punctelor 24, 25 şi 31 din anexa). 
Vezi Anexa 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.04 Piper expediat din SUA sau care a tranzitat aceasta ţara. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.1 şi 2.3.2. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.5 Porumb care a tranzitat sau a fost expediat direct din SUA 
10.6 Orez nedecorticat  şi  plante  de  orez  care  au  tranzitat  sau  au 

fost expediate din orice alta ţara cu excepţia Rep. Coreea şi Taiwan 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.1. şi 2.3.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecula, inulina, 

gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante 
industriale sau medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01- 
02 
12.12 



Boabe de soia, arahide, trestie de zahăr, care au tranzitat sau au fost 
expediate direct din SUA 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.1. şi 2.3.2. 

 
 

 
12.11 

 * Obiecte interzise 
Cânepa indiana (Cannabis sativa L) 

  * Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.3 şi 2.6.1. 

  * Obiecte interzise 
Mac de câmp 

  * Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.4.şi 2.6.1. 

  
 

1211.90 

 
* Obiecte interzise 
Coca, frunze de coca, Erythroxylon novogranatense, Hieron, Papaver 

  bracteatum Lindl. 
12.13  Orez şi paie de orez care au tranzitat sau au fost expediate din alte ţări 

  decât Rep. Coreea şi Taiwan 
Paie de plante din speciile Hordeum, Triticum, Secale, din familia 
Agropyron care  au  tranzitat  sau  au  fost  expediate  direct  din  Iran, 

 
 

Turcia, Europa, ţări ale fostei Fed. Rusa, America de Nord (cu excepţia 
Indiilor de Vest), Noua Zeelanda. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.1 şi 2.3.2. 

 
* Obiecte interzise 

12.13-14    Paie (cu excepţia produselor care nu sunt preparate pentru alimentaţia 
animalelor) şi furaje expediate direct sau prin tranzit din ţările: 
Finlanda, Suedia, Norvegia, Ungaria, Germania, Danemarca, Italia (cu 
excepţia Sardiniei), Belgia, Austria, Spania, Islanda, Canada, SUA 
(limitat la continent, Hawai şi Guam), Mexic, Belize, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa-Rica, Panama, Rep. 
Dominicana, Chile, ins. Marianne de Nord, Noua Zeelanda, Vanuatu, 
Noua Caledonie, Australia. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1, 2.1.3 şi 2.3.6 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
* Obiecte interzise 

13.1 1301.90 Răşină din cânepă indiana 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.3 şi 2.6.1. 

 
* Obiecte interzise 



13.02 1302.11 Opiu 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.5 şi 2.6.1. 

 
 

* Obiecte interzise 
 Extracte din cânepă indiana 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.3 şi 2.6.1. 

 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
* Obiecte interzise 

14.00 Produse din cânepă indiana 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.3.3 şi 2.6.1. 

 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ 

SAU  VEGETALĂ, PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, 
GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA 

DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 
 

Capitolul 15:  Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale 
disocierii lor, grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală 
sau vegetală 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-02 
15.06 

Grăsime de paracopitate, de cal, de găina, de rata, de curcan, de 
prepeliţa, de gâscă şi de iepure, inclusiv ambalajele şi containerele 
acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezi a doua parte 2.3.3 şi 2.6.1. 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a doua, pct. 2.1.1 

 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI  ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE 
TUTUN PRELUCRATI 

 
 

Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-02 a)  carnaţi,  şuncă  şi  slănină;  carne,  grăsime,  sânge,  tendoane  şi 

organe interne de copitate, cal, gaina, rata, curcan, prepeliţa, gâscă, 



  câine,  iepure  folosite  ca  materii brute, inclusiv  ambalajele  şi  
containerele acestora (excepţie: b)). 

 

 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  partea  a  doua,  pct. 
2.1.1 

 
* Obiecte 
interzise 

16.01-02 b) carnaţi, şuncă şi slănină, carne şi organe interne de paracopitate, 
care au tranzitat sau au fost expediate direct din alte ţări 
decât: Singapore,   Finlanda,   Suedia,  Norvegia,   Polonia,   Ungaria, 
România, Slovenia, Croaţia,    Bosnia-Herţegovina,  
Germania, Danemarca, Italia (cu  excepţia  Sardiniei), Elveţia, 
Belgia,  Austria, 
Spania,  Canada, SUA (limitat la continent, ins. Hawai şi 
Guam), 
Mexic, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa- 
Rica, Panama, Rep. Dominicana, Chile, ins. Marianne de Nord, 
Noua- Zeelanda, Vanuatu, Noua-Caledonie, Australia inclusiv 
ambalajele şi containerele acestora. 

 
* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi   a   doua   parte,   pct. 
2.4.1. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu                 există 
informaţii 

 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte, produse 
de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţuri pentru animale 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01                        Făină din carne şi din oase de cal; carne şi organe interne de copitate, 

de găina, de rata, de curcan, de gâscă, de prepeliţe, de iepuri şi de 
câine 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a doua, pct. 2.1.1 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre, var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI 

ALE INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28:  Produse  chimice  anorganice,  compuşi  organici   şi   anorganici   ai 
metalelor preţioase, ai metalelor din  pământ rare şi ai elementelor 
radioactive sau izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.04 2904.20 Nitrodifenil-4 şi sărurile sale 
29.09 2909.19 Eter de clorometil 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.4. 

 
 
29.14 

 * Obiecte interzise 
2914.30 Fenilacetona 

29.16 2916.33 Acid fenilacetic şi sărurile sale 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.3. 

 
* Obiecte interzise 

29.21 2921.30 Aminodifenil-4, betanatilamina şi sărurile sale 
2921.49 Fenilaminopropan şi sărurile sale 
2921.59 Benzidina şi sărurile sale 



 

    * Obiecte admise condiţionat  
   Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.4. 

  

 
29.26 

 

 
2926.90 

* Obiecte interzise 
Fenilacetoacetonitrita 

2939.10 Diacetilmorfina şi sărurile sale, pudra de opium: 
2939.40 a) Fenilmetilaminopropan şi sărurile sale 

b) Fenil-1-metilamino-2-propanol-1 şi sărurile sale 
Fenil-1-dimetilamino-2-propanol-1 şi sărurile sale 

 Fenil-1-cloro-1-metilamino-2-propan Fenil-1-cloro-1-
dimetilamino-2-propan 

Fenil-1-dimetilamino-2-propan şi sărurile sale 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.3. 

 
* Obiecte interzise 

29.01-42 a) Stupefiantele şi substanţele psihotrope din prima categorie care nu  
conţin diacetilmorfina sau sărurile acesteia., narcoticele, substanţele 
hipotrope şi altele asemenea este strict interzisă (vezi circulara BI 
UPU 181/2014) 
Clorhidrat de N-α-dimetil-N-2-propinilfenitilamina şi sărurile acesteia 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a doua, pct. 2.6.2 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise  
30.01 a)  substanţe  care  conţin  nitrodifenil-4  şi  sărurile  sale, eter   de 

clorometil, aminodifenil-4, betanaftilamin şi sărurile lor, benzidina şi 
sărurile sale, intr-o concentraţie superioara 1% din greutatea lor 

 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.4. 

 
* Obiecte interzise 

30.01         b)  substanţe  care  conţin  acid  fenilacetic  sau  sărurile  sale;  pentru 
substanţele care conţin maxim 10% acid fenilacetic nu este necesară 
autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale 
c) substanţe care conţin fenil-1-metilamino-2-propanol-1 şi sărurile 
sale. Pentru substanţele care conţin maxim 10% fenil-1-metilamino- 
propanol-2 nu este necesară  autorizaţie din partea Ministerului 
Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 
d) Substanţe care conţin fenil-1-dimetilamino-2-propanol-1 sau sărurile 
sale. Pentru substanţele care conţin maxim 10% fenil-1- 
dimetilamino-2-propanol-1 nu este necesară autorizaţie din partea 
Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale 
e) Substanţele care conţin: fenil-1-cloro-1-metilamino-2 propan, fenil- 
1-cloro-1-dimetilamino-2-propan, fenil-1dimetilamino-2-propan şi 
sărurile acestora 
f) substanţe care conţin fie fenilacetonitrita fie fenilacetona 



g) substanţe care conţin fie fenilaminopropan, 
fenilmetilaminopropan sau sărurile lor. 
h) Substanţe care conţin diacetilomorfina şi sărurile sale 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.3 

fie 

 
 

 
30.02 

* Obiecte interzise 
Bacili ai bolilor infecţioase de origine animală 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, vopsele şi lacuri, masticuri, cerneluri. 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau de 
toaleta preparate şi produse cosmetice 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi există, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza 
de ipsos 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de 

fecule modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.06 Mucilagiu şi diluanţi care conţin benzina mai  mult de 5% din 

volumul lor 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,  pct.  2.6.1.  şi 
2.6.4. 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje 

pirofolice, substanţe inflamabile. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01 3601.00 Explozibili 
36.05 3605.00 chibrituri cu fosfor galben 

 
* Obiecte admise 



condiţionat 
Vezi  a  doua parte,  pct. 
2.6.4. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu                 există 
informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24                    a) substanţele care conţin unul din elementele de mai jos: nitrodifenil- 

4 şi sărurile sale, eter de clorometil, aminodifenil-4, betanaftilamina 
şi sărurile sale, benzidina şi sărurile sale în concentraţii mai mari de 
1% din greutatea lor 

 
* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,  pct.  2.6.1.  şi 
2.6.4. 

 
* Obiecte 
interzise 
b) substanţe care  conţin  acid  fenilacetic  sau  sărurile  sale; 
pentru substanţele  care   conţin   maxim    de    10%    acid 
fenilacetic nu este necesară autorizaţie din partea Ministerului 
Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 
c) substanţele care conţin fenil-1-metilamino-2-propanol-1  sau 
sărurile  sale; pentru  substanţele  ce  conţin  maxim  10% fenil-1- 
dimetilamino-2- propanol-1  nu  este  necesară  autorizaţie  din 
partea Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

 
d) substanţele    care    conţin    fenil-1-dimetilamino-2-propanol-1 
sau sărurile sale; pentru  substanţele  care  conţin  maxim  10% fenil-
1- dimetilamino-2-propanol-1  nu   este   necesară   autorizaţie din  
partea Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 
e) substanţele  care  conţin  unul  din  elementele  urmatoare:  fenil1- 
cloro- 
1-metilamino-2 propan, fenil-1-cloro1-dimetilamino-2-propan, fenil- 
1- dimetilamino-2-propan şi sărurile lor. 
f) substanţele care conţin fie fenilacetonitrita fie 
fenilacetona. 
g) substanţele care conţin fenilaminopropan 

sau fenilmetilaminopropan şi sărurile acestora. 
h) substanţele  care  conţin  diacetilmorfina  şi  sărurile 
sale. 

 
 

* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,  pct.  2.6.1.  şi 
2.6.3. 

 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC,  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 



Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există 
informaţii 

 
 

SECTIUNEA VIII PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA, ARTICOLE DE  CURELARIE  ŞI 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE DE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01-03                  Piele de copitate, de cal, de gaina, de rata, de curcan, de prepeliţa, 

de gâscă, de  câine  şi  de  iepure  inclusiv  ambalajele  şi 
containerele acestora. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau şelărie, articole de voiaj, sacose 

şi produse similare, produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana, blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN,  CARBUNE   DE   LEMN   ŞI   ARTICOLE   DIN 
LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN  PLUTA,  ARTICOLE 
DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
46.01-02                 a) împletituri şi saci din paie de orez şi alte produse similare din 

paie de orez expediate prin tranzit sau direct din alte  ţări  decât 
Coreea şi Taiwan 
b) materiale pentru ambalat sau materiale similare din paie de grâu, 
expediate prin tranzit sau direct din Iran, Turcia, Europa, ţări ale 



  fostei Fed. Ruse, America de Nord (cu excepţia Indiilor de Vest),  
Noua Zeelanda. 

 
* Obiecte admise 
condiţionat 
Vezi  a  doua  parte,  pct.  2.3.1.  şi 
2.3.2. 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE,  DESEURI   ŞI   REBUTURI   DE   HARTIE 
SAU CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de 
imprimare, manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.7 a)  bilete  de  banca, bancnote  sau  valori  la  purtători 

contrafăcute, demonetizate 
timbre poştale contrafăcute sau obliterate şi alte mărci de francare 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.7.1 

 
* Obiecte interzise 
c) obiecte  care  pot  fi  confundate  cu  timbrele  poştale  sau  alte 
instrumente ce reprezintă taxe poştale 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.7.2 

 
* Obiecte interzise 
d) obiecte asemănătoare timbrelor fiscale oficiale, sigiliilor şi timbrelor 
fiscale. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.7.3. 

 
* Obiecte interzise 

49.11 e) dispozitive pentru creat sigilii c) şi d) 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 51 : Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi 
articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, 

broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT 
CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE, 
BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI  PARTIDIN 



ACESTEA;  PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI 
ARTICOLE  DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole 
din păr uman 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN   PIATRA, IPSOS,   CIMENT,   AMIANT, 
 MICA SAU ALTE MATERIALE 
 SIMILARE; PRODUSE CERAMICE, STICLA ŞI 

ARTICOLE DIN STICLA 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.00 Amosite şi crocidolite (amiant/azbest) 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, 
 PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, 
 METALE PRETIOASE, METALE PLACATECU 
 METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; 

BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 
 

Capitolul 71:     Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, 
metale preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din 
acestea, bijuterii de fantezie, monezi 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 



Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU     DE      REPRODUS     SUNETUL,      APARATE 
DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI 
SUNETE DE TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive 

mecanice, părţi ale acestora 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.00 Instrumente pentru fabricarea sigililor sau pentru fabricarea 

mărci asemănătoare timbrelor fiscale 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate 
de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor 
aparate 

 
*Obiecte interzise 

Vehicule mici care functioneaza cu baterii cu litiu - cunoscute in general ca 
„gyro-boards/hover boards”. (vezi circulara BI UPU 9/18 ian 2016) 

 
 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru 
semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90:  Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de 

măsura, control sau precizie, instrumente şi aparate medico- 
chirurgicale, instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Orologerie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 



  SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA  
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-04 Arme de foc, p a r t i s i a c c e s o r i i a l e a c e s t o r a , muniţie, arme de 

mana ( f a r a autorizatie emisa de autoritatile competente) – Circ.BI- 
UPU 137/2011 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.8.1 

 
* Obiecte interzise 
Imitaţii ale armelor de foc de mana. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.8.2 

 
* Obiecte interzise 

93.07 9307.00 Săbii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.8.1 

 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de 

iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi 

accesorii ale acestora 
 

Nu există 
informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
* Obiecte 
interzise 

96.14 Articole utilizate pentru fumatul de 
opiu 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-03 Tablouri pictate de mana; gravuri, sculpturi 
97.04 Timbre poştale pentru care ştampilele poştale au fost îndepărtate 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, pct. 2.7.1. 



SECTIUNEA XXII: OBIECTE   INTERZISE CONFORM ART.14 DIN 
LEGEA NATIONALA POŞTALĂ 

 
 

1.   Materiale explozibile, inflamabile şi alte produse periculoase desemnate de Ministerul Poştei 
şi Telecomunicaţiilor. 

 
(a) Materiale explozibile 

 
i) Agenţi de aprindere, produse explozibile, produse fumigene, termit 
ii) Praf de puşcă 

- nitraţi şi praf de puşcă fumigen (praf negru şi praf negru de pulbere de amoniu 
pentru vânătoare, minerit, etc.) 

- nitroceluloză şi praf de puşcă care nu provoacă fum (praf de puşcă fara fum pentru 
vânătoare) 

- praf de puşcă fără fum care conţine amestec de nitroceluloză şi nitroglicerină. 
 

iii) Explozibili 
- fulminanţi (fulminanţi mercurici) şi nitrit de plumb, precum şi declanşatori ce conţin 

aceste materiale 
- nitraţi, cloraţi şi percloraţi, precum şi explozibili ce ii conţin (explozivi pe bază de 

nitrat de amoniu, explozivi pe bază de cloruat de potasiu, etc.) 
- ester nitric (nitrocoton, nitrat de amidon, tetranitrat de pentaeritrol, etc.) precum şi 

amestecuri care conţin aceste substanţe 
 

- nitroglicerină  şi  nitriglicol,  precum  şi  explozibili  care  conţin  aceste  substanţe 
(diverse tipuri de dinamită, etc.) 

- compuşi ai azotului (trinitrobenzen, trinitrotoluen, acid picric,  trinitroclorbenzen, 
tetril, trinitranizol, hexanitrodifenilamina, trimetilen-trinitroamine, etc.) precum şi 
amestecuri din aceste substanţe 

 
 
iv) Materiale pirotehnice - muniţie activa, cartuşe goale,  cartuşe,  detonatoare,  fuzee, 

fuzee detonatoare, artificii, artificii de jucărie şi alte produse pirotehnice care utilizează 
praful de puşcă sau explozibili 

 
v) Alte materiale - metilester a acidului metacrilic, cloriţi şi alte produse care conţin 

aceste substanţe 
 
(b) Materiale combustibile 

Aliaje inflamabile, fier neîmbogăţit, nichel neîmbogăţit, permanganat de potasiu, fosfor 
galben, fosfor roşu, sulfură de fosfor, chibrituri, potasiu metalic, potasiu metalic, sodiu 
metalic, pulbere de magneziu, pulbere de aluminiu, pulbere de alamă, pulbere de zinc, 
pulbere de cupru, var nestins, peroxizi (peroxid de plumb, peroxid de sodiu, peroxid 
de bariu, peroxid de potasiu, etc.), carburi, fosfură de var şi hidrosulfit. 

 
(c) Substanţe inflamabile 

- substanţe al căror punct de aprindere este de 30˚C sau mai 
puţin 
- alte  substanţe  decât  cele  enumerate  mai 
sus: 

- vopseluri, substanţe de legătura (lianţi) şi alte produse ce conţin 
petrol, etc. (eter de petrol, benzină, benzin de petrol, petrol 
separat de gaz natural, ulei obţinut din şisturi bituminoase, ulei de 
huila, etc. al căror punct de aprindere este de 30˚C sau mai puţin 



  (lac, mastic de cauciuc, grund, etc.)  
- alcool  (inclusiv  metanol,  butanol   şi  spirt  denaturat),   precum 

şi parfumuri şi cosmetice, băuturi spirtoase şi alte produse  ce 
conţin 

60% alcool sau mai 
mult 

- colodiu, solvant nafta (nafta de gudron de huila), ulei  de 
terebentină, camfor, ulei de pin şi ulei de creozot 

 
(d) Combustibil sub forma de gaz 

Butan, propan, acetilenă, monomer ai clorurei de vinil şi alţi combustibili pe baza de 
gaz 

 
(e) Substanţe puternic oxidante - apa oxigenata (20% sau mai mult) 

 
(f) Gaze otrăvitoare sau urât mirositoare sau substanţe care emit vapor 

Gaze otrăvitoare (iperita, levizita etc.), sulfat de dimetil, clorură de aluminiu anhidric, 
clorbenzen, clorbenzil, clorocetil,  cloropicrină, brom, brombenzil,  pentaclorură de 
fosfor, clorura de sulf, clorura de staniu, tetraclorură de titan şi tetraclorură de siliciu. 

 
(g) Substanţe otrăvitoare 

- pirofosporamida de octametil şi produsele care le conţin (scradran, OMPA, pestox 
III, etc.) 

- tetraetil  de  plumb,  tetrametil  de  plumb  şi  produsele  care  le 
conţin 
- dietilparanitrofeniltiofosfat şi produsele care le 
conţin 
- dimetiletilmercaptoetilfosfat şi produse care le 
conţin 
- fosfat de dimetil-(dietilamido-1-clorcrotonil) şi substanţele care le conţin 

(fosfamidon, etc.) 
 

- dimetilparanitrofeniltiofosfat şi produsele care le conţin (paration de metil, 
etc.) 
- tetraetilpirofosfat şi produse care le conţin (TEPP, Nikkarin P, 
etc.) 
- acid monofloro acetic, acetat de monoflour şi produsele care le conţin (?acetat de 

monofluor de sodiu, etc.) 
- amido monoflouroacetat şi produsele care le conţin (fussol, 
etc.) 
- produse care conţin fusfura de aluminiu şi acceleratori de 
descompunere 

(h) Acizi puternici 
Acid sulfuric fumigen, anhidrida sulfurică, acid sulfuric, acid nitric fumigen, acid nitric, 
anhidrida fosforică (pentoxid de fosfor), acid clorosulfonic, acid fluordridic, acid 
clorhidric şi acid mixt. 

 
2) Medicamente otrăvitoare şi puternice sau alte substanţe puternice (cu 

excepţia medicamentelor şi substanţelor expediate de Guvern, organisme 
oficiale, medici, dentişti, chirurgi veterinari, farmacişti şi alte persoane autorizate să 
administreze  substanţe otrăvitoare) 
Otrăvuri, medicamente puternice, substanţe puternice care figurează în Legea cu privire 
la Produsele Farmaceutice, la art.52 din Regulamentul Detaliat al acestei legi şi la art. 
2 al Legii privind Controlul Substanţelor Otrăvitoare şi Nocive. 

 
3) Organisme infecţioase vii sau articole care pot conţine aceste organisme (cu excepţia celor 



expediate  de  către  Guvern,  organisme  oficiale,   instituţii-pentru   examene 
bacteriologice-, medici sau chirurgi veterinari), etc., definite de art. 2 al Legii privind 
Carantina şi art. 31 al Legii privind Controlul Tuberculozei. 

 
4) Obiecte al căror transport şi transmitere sunt interzise prin legi şi ordonanţe 

 
 Imagini indecente (Criminal Law), marijuana (Cannabis  Control  Law), 

narcotice (Stimulans Control Law), etc. 
 Produse contrafacute - Obiecte care contravin drepturilor atasate unui brevet de 

inventie, unui model de utilizare, unui design sau unei alte marci, obiecte care 
contravin drepturilor de autor si drepturilor asociate sau obiectele care contravin 
drepturilor atasate unei scheme de configuratie. - vezi circulara BI-UPU 138/2011 

 
SECTIUNEA XXIII: ALTE ARTICOLE 

 
1. Obiecte  care  prejudiciază  ordinea  publica  sau  morala  - de 
exemplu: 

37.06                      Filme 
49.01, 49.02           Cărţi 
49.11                       Imagini 
85.24                      Casete video 
95.04                      Cărţi de joc 
97.1 Tablouri pictate manual 
97.2 Gravuri 
97.3 Sculpturi 

 
2. Articole care încalcă drepturile cu privire la brevete de invenţii, modele, desene şi 
mărci de fabrica protejate, drepturile de proprietate industriala şi comerciala, drepturile de 
autor( Legea Taxelor Vama) 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1. Animale 
vii,  produse 
de origine 
animală 

2.1.1. Aceste produse sunt admise la import dacă acestea sunt însoţite de 
certificate de control sau de copiile acestora, emise de către autorităţile 
guvernamentale din ţara de origine, care atesta ca animalele sau 
produsele în cauza nu transmit boli infecţioase animalelor domestice; fac 
excepţie produsele de origine animală sau animalele care provin din ţări 
care nu au un organism de control sau care nu îndeplinesc dispoziţiile 
stabilite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii (este 
autorizat importul prin pachete mici). 
2.1.2. Găinile pot fi importate atunci  când  corespund  normelor 
stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii; pot fi 
exportaţi dacă nu părăsesc aeroportul sau portul – conform legislaţiei în 
materie de animale vii şi sănătate publica (este autorizat importul prin 
pachete mici). 
2.1.3. Aceste produse sunt admise la import dacă Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Pisciculturii autorizează importul lor în scopuri 
experimentale, ştiinţifice, sau pentru alte motive specifice (este autorizat 
importul prin pachete mici). 
2.1.4. Produsele din aceasta categorie pot fi importate conform normelor 
stabilite de Ministerul Agriculturii,  Pădurilor şi Pisciculturii şi pot fi 
exportate dacă nu părăsesc aeroportul sau portul, conform legislaţiei în 
materie de animale vii şi sănătate publica. 
2.1.5. Maimuţele pot fi importate cu condiţia ca acestea să fie însotite de 
certificate eliberate de organisme oficiale din SUA, China, Indonezia, 
Filipine, Viet Nam, Guyana, Surinam, care să ateste ca acestea nu sunt 
contaminate cu boli infecţioase indicate în decrete guvernamentale din 
Japonia sau printr-un decret al Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Pisciculturii şi/sau Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Igienei. 

 
2.1.6. Importul este admis cu condiţia ca Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Igienei, al Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii să autorizeze importul 
pentru zonele stabilite prin decretul ministerelor menţionate mai sus. 
2.1.7. Produsele de origine animală pot fi importate pe baza certificatelor 
emise de organizaţii oficiale din ţara exportatoare sau de agenţi 
desemnaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să 
ateste faptul ca produsele în cauza au fost tratate la cald în instalaţii 
dotate cu echipamentele necesare, în conformitate cu normele de tratare 
aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, în instalaţii 
agreate de o organizaţie guvernamentala a tarii exportatoare, conform 
normelor stabilite de către ministerul de mai sus, cu scopul prevenirii 
contaminării cu boli infecţioase în rândul animalelor domestice şi cu 
condiţia de a fi importate fara tranzitarea altor zone decât a celor 
menţionate. 

 
Aceste mărfuri pot fi importate dacă au certificate guvernamentale-altele 
decât cele emise din: Singapore, Finlanda, Suedia, Norvegia, Polonia 
(Rep.), Ungaria (Rep.), România, Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, 
Danemarca, Italia (cu excepţia Sardiniei), Elveţia, Germania, Belgia, 
Austria, Spania, Islanda, Canada, SUA (limitate la continent, fara ins. 



 



Hawai şi Guam), Mexic, Belize, Guatemala, Honduras (Rep.), El 
Salvador, Nicaragua, Costa-Rica, Panama  (Rep.),  Republica 
Dominicana, ins. Marine de Nord, Noua-Zeelanda, Vanuatu, Noua- 
Caledonie şi Australia (ţări care au fost denumite mai jos "zone 
nereglementate") - sau certificate eliberate de agenţi desemnaţi de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste faptul ca 
produsele în cauza au fost tratate la cald conform normelor stabilite de 
acest minister; sau dacă sunt însotite de certificate eliberate de organizaţii 
oficiale din ţara exportatoare sau ale agenţilor desemnaţi de către 
ministerul de mai sus, care să certifice faptul ca importul nu provine 
direct din "zonele nereglementate" şi ca sunt respectate normele stabilite 
de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii. 

 
Aceste  produse  pot  fi  importate  pe  baza  certificatelor  eliberate  de 
organizaţii  oficiale  din  ţara  exportatoare  sau  de  agenţi  desemnaţi  de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste faptul ca 
produsele  în  cauza  au  fost  tratate   la  cald  în  instalaţii  dotate  cu 
echipamentele necesare, în conformitate cu normele de tratare aprobate 
de  Ministerul  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Pisciculturii,  sau  în  instalaţii 
agreate de o organizaţie guvernamentala a tarii exportatoare, conform 
normelor stabilite de către ministerul de mai sus; certificatele emise de 
organizaţiile  guvernamentale sau   agenţi desemnaţi de   Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii trebuie să ateste faptul ca produsele 
importate nu  provin direct din "zonele nereglementate" sau ca nu au 
tranzitat alte zone decât cele stabilite şi ca respecta normele stabilite de 
ministerul în cauza, cu scopul prevenirii contaminării cu boli infecţioase 
în  rândul  animalelor  domestice  (este  autorizat  importul  prin  pachete 
mici). 
2.1.8. Măruntaiele  de  origine  animală  (aparate  digestive,  intestine  
şi vezici, inclusiv învelişurile acestora)  pot fi importate
 pe baza certificatelor eliberate de   către de
 organizaţiioficiale din   ţara exportatoare sau de către 
agenţi  desemnaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii; 
aceste certificate trebuie să ateste faptul ca au fost tratate la cald 
conform metodelor standard definite  de Ministerul Agriculturii,   
Pădurilor   şi   Pisciculturii   (denumite   mai   jos   "tracturi digestive 
tratate la cald"), cu condiţia ca aceste produse să nu tranziteze alte zone 
decât cele menţionate. Organele interne (cu excepţia aparatelor digestive, 
intestinelor şi vezicilor) precum şi învelişurile acestora pot fi importate
 pe  baza certificatelor  eliberate de către organizaţiile 
guvernamentale  ale  tarilor  exportatoare  sau  de  agenţi  desemnaţi  de 
Ministerul  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Pisciculturii;   aceste certificate 
trebuie să ateste faptul produsele au fost tratate la cald în instalaţii dotate 
cu  echipamentele  necesare  conform  metodelor  de  tratare  stabilite  de 
ministerul de mai sus, sau în instalaţii recunoscute de organizaţii oficiale 
din ţara exportatoare, în conformitate cu normele stabilite de minister, cu 
scopul prevenirii contaminării cu boli  infecţioase în rândul animalelor 
domestice (este autorizat importul prin pachete mici). 

 
2.1.9. Produsele animale pot fi importate pe baza certificatelor emise de 
organizaţii oficiale din ţara exportatoare sau de către agenţii desemnaţi 
de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii; aceste certificate 
trebuie să ateste faptul ca produsele au fost tratate la cald în instalaţii 
dotate cu echipamentele necesare în conformitate cu normele de tratare 



stabilite de ministerul de mai sus, sau în instalaţii agreate de organizaţii 
oficiale din ţara exportatoare, conform normelor prescrise de minister, cu 
scopul prevenirii contaminării cu boli infecţioase în rândul animalelor 
domestice (este autorizat importul prin pachete mici). 

 
Aceste produse pot fi importate pe baza certificatelor eliberate de 
organizaţii oficiale din ţara exportatoare sau de agenţi desemnaţi de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste faptul ca 
produsele în cauza au fost tratate la cald în instalaţii dotate cu 
echipamentele necesare, în conformitate cu normele de tratare aprobate 
de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii; certificatele emise 
de organizaţiile guvernamentale sau agenţi desemnaţi de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii trebuie să ateste faptul ca produsele 
importate nu provin direct din "zonele nereglementate" sau ca nu au 
tranzitat alte zone decât cele stabilite şi ca respecta normele stabilite de 
ministerul în cauza, cu scopul prevenirii contaminării cu boli infecţioase 
în rândul animalelor domestice (este autorizat importul prin  pachete 
mici). 
2.1.10 Aparatele digestive tratate la cald, alte organe interne şi 
învelişurile acestora pot fi importate pe baza certificatelor emise de 
organizaţii oficiale din ţara exportatoare sau de agenţi desemnaţi de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste ca aceste 
produse sunt tratate la cald în instalaţii dotate cu echipamentele necesare 
conform metodelor de tratare stabilite de ministerul menţionat mai sus, 
ca nu au tranzitat alte zone decât cele stabilite şi ca respecta normele 
stabilite de ministerul în cauza, cu scopul prevenirii contaminării cu boli 
infecţioase în rândul animalelor domestice (este autorizat importul prin 
pachete mici). 
2.1.11 Aceste produse pot fi importate numai pe baza unei autorizaţii din 
partea autorităţii competente. 

 
 

2.3. Produse 
vegetale 

2.3.1. Plantele precum şi ambalajele acestora sunt admise la import dacă 
sunt însotite de certificate de inspecţie, sau de copii ale acestora, eliberate 
de către autorităţile oficiale competente din ţara exportatoare, prin care se 
atesta ca plantele în cauza nu sunt infestate şi nu conţin insecte. Totuşi, 
plantele care provin din ţări care nu dispun de autorităţi oficiale  de 
control nu pot fi admise în Japonia decât după ce sunt controlate de 
organele competente japoneze (este autorizat importul prin pachete mici). 
2.3.2. Produsele sunt admise la import pe baza unui permis eliberat de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, şi a unui permis de 
import, în scopuri experimentale sau ştiinţifică (este autorizat importul 
prin pachete mici). 
2.3.3. Produsele pot fi importate, în scopuri experimentale, de cercetători 
care analizează cânepă indiana, autorizate de autorităţile competente, şi 
deţinătoare a unei autorizaţii eliberată de către Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Igienei. 
2.3.4. Produsele pot fi importate pe baza unei autorizaţii eliberate de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Igienei. 
2.3.5. Produsele pot fi importate de importatori autorizaţi. 
2.3.6 Produsele pot fi importate pe baza certificatelor eliberate de 
autorităţi oficiale din ţara exportatoare sau de agenţi desemnaţi de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste ca aceste 



 



produse au fost supuse tratării pentru dezinfectare în instalaţii dotate cu 
echipamentele necesare aplicării metodelor standard de tratare stabilite 
de Ministerul de mai sus, ca nu au tranzitat alte zone decât cele stabilite 
şi  ca  respecta  normele  stabilite  de  ministerului  în  cauza,  cu  scopul 
prevenirii contaminării cu boli infecţioase   în rândul animalelor 
domestice. 

 
 

2.4. Produse 
ale industriei 
alimentare; 
băuturi 
alcoolice  şi 
oţet;  tutun  şi 
produse din 
tutun 

2.4.1. Şuncă de porc poate fi importată dacă este însoţită de certificate 
emise de autorităţi oficiale din ţara exportatoare sau de agenţii 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Pisciculturii, care să ateste ca 
aceste produse au fost tratate la cald în instalaţii dotate cu echipamentele 
necesare aplicării metodelor standard de tratare stabilite de minsterul de 
mai sus, cu condiţia ca acest import să nu tranziteze alte zone decât cele 
stabilite. 
Produsele industriei alimentare sunt admise la import cu condiţia să fie 
însotite de certificate eliberate de autorităţi oficiale din ţara exportatoare, 
sau de agenţi desemnaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Pisciculturii care să ateste ca au fost tratate la cald în instalaţii dotate cu 
echipament necesar şi ca respecta metodele standard de tratare stabilite 
de către ministerul de mai sus, şi de certificate eliberate de autorităţile 
din domeniul sănătăţii cu privire la controlul vitelor, care să ateste faptul 
ca dispoziţiile cu privire la tratamentul la cald şi depozitarea produselor 
au respectat standardele stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Pisciculturii şi ca importul nu a tranzitat alte zone decât cele stabilite. 

 
 

2.6. Produsele 
industriei 
chimice sau 
industriilor 
conexe 

2.6.1. Dacă se respecta condiţiile stabilite, importul este admis ca 
trimiteri cu valoare declarata prin posta de scrisori. 
2.6.2. Aceste produse pot fi importate prin colete poştale, de către 
importatori de narcotice recunoscuţi oficial şi înregistrat ca atare de către  
o autoritate competenta, şi pe baza unui permis emis de Ministerul  
Sănătăţii,  Muncii  şi  Igienei. dacă sunt destinate unei organizatii 
corespunzatoare pentru care posesia acestor produse este aprobata in mod 
oficial. (vezi circulara BI UPU 181/2014) 
2.6.3. Importul poate fi realizat de către un importator autorizat de 
substanţe stimulante şi materii prime, agreat de către  Ministerul 
Sănătăţii, Muncii şi Igienei, pentru utilizarea în propria întreprindere. 
2.6.4. Importul poate fi realizat numai cu autorizaţie de la autoritatea 
competenta, în scopuri ştiinţifică şi  experimentale  (este  autorizat 
importul prin pachete mici). 

 
 

2.7. Paste  de 
lemn  sau  alte 
materii 
fibroase 
celulozice; 
deşeuri şi 
rebuturi de 
hârtie sau 
carton; hârtie 
şi articole din 
aceasta 



2.7.1. Aceste 
produse pot fi 
importate dacă 
nu sunt 
destinate 
utilizării 
2.7.2. Pot  fi 

importate  cu  autorizaţie  de  la  Ministerul  Poştei  şi 
Telecomunicaţiilor. 
2.7.3. Pot fi importate cu autorizaţie de la Ministerul de Finanţe 

 
 
 
 
. 

 
 

2.8. Arme şi 
muniţii; părţi 
şi accesorii ale 
acestora 

2.8.1.Aceste produse pot fi importate dacă sunt destinate persoanelor ce 
au permis pentru deţinerea armelor (sau accesoriile acestora), eliberat de 
autorităţile competente. 
2.8.2. Aceste produse pot fi importate dacă nu sunt destinate 
comercializării. 

 
 

2.8.1 Aceste produse pot fi importate daca sunt destinate unei organizatii 
corespunzatoare pentru care posesia acestor produse este aprobata in mod 
oficial. (vezi circulara BI UPU 181/2014) 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1. Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale 

Trimiterile expediate prin posta de scrisori şi EMS, care sunt supuse 
reglementarilor vamale şi coletele poştale, trebuie să fie însotite de doua 
copii ale declaraţiei vamale. Declaraţiile vamale trebuie să fie ataşate la 
trimitere şi să descrie cat mai detaliat şi exact bunurile, numărul 
trimiterilor, greutatea neta, valoarea neta a conţinutului (taxele de 
transport şi de asigurare nu sunt incluse), locul de origine, să precizeze 
dacă este vorba de mărfuri, eşantioane, cadouri. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Necesitatea 

inserării 
facturilor 
obişnuite sau 
a  facturii 
consulare, etc. 

Pentru trimiterile care conţin mărfuri sau eşantioane este necesar să se 
ataşeze doua copii ale facturilor corespunzătoare. Nu sunt necesare 
facturi consulare. 
3.3. Necesitatea inserării certificatelor de origine, permiselor de import, 
etc. 

a)        pentru mărfuri care au o valoare mai mare de 200.000 yeni şi cărora 
li se aplica tariful vamal preferenţial, este necesar un certificat de origine 
conform sistemului general în vigoare (formular A). 

a) vezi partea I şi a II-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Diverse 
dispoziţii 
vamale 

Conform art. 4, partea 1, din regulamentul de import în vigoare  în 
Japonia (numit în continuare “regulament”), este necesară licenţa de 
import eliberată de Ministerul de Economie, Comerţ şi Industrie pentru: 

a) obiecte pentru care importatorul trebuie să obţină o cota de import, în 
afara cazului în care importatorul are deja alocata o asemenea cota de 
import 

b) obiecte originare sau expediate din ţările enumerate la articolul 3, 
partea 1 din regulament 

c) obiecte ale căror condiţii de import sunt menţionate în art. 3, partea 1 din 
regulament, cu 
excepţia  celor pentru care importatorul  a obţinut aprobare din  partea 
Ministerului de Economie, Comerţ  şi Industrie, etc., conform 
dispoziţiilor din Nota nr. 3 a ministerului menţionat mai sus şi articolului 
3- partea 1- din regulament, sau pentru obiectele pentru care importatorul 
a prezentat  documente la   autorităţile vamale 

 
 

Nu este necesară licenţa de import pentru articolele importate temporar 
listate mai jos: 

- obiecte a căror valoare nu depăşeşte 5 milioane de yeni, cu excepţia 



produselor 
care  necesita 
o cota  de 
import, 
conform art. 
9,  partea 
1din 
regulament 
(altele decât 

produsele care depăşesc 180 000 yen sau care sunt gratuite), sau pentru 
care este necesar un permis de la Ministerul de Economie, Comerţ şi 
Industrie-conform articolului 4, partea 1, pct. 1 din regulament. 

- obiecte trimise gratuit şi destinate persoanelor sinistrate 
- obiecte destinate uzului personal în cantităţile care exclud o utilizare 

comerciala 
- cenuşă persoanelor decedate 
- piese de schimb de vapoare sau avioane 

 
 
 
- piese de schimb pentru avioane şi maşini, dispozitive şi părţi  care trebuie 

instalate la bordul acestor avioane pentru asigurarea securităţii decolării, 
aterizării şi navigării şi care sunt importate gratuit de către cei care 
asigura legăturile între Japonia şi alte ţări 

- articole destinate uzului Împăratului sau membrilor familiei imperiale 
ataşaţi la curte 

- obiecte care aparţin şefilor de stat străini, familiilor sau escortelor acestora, 
în timpul sejurului lor în Japonia 

- obiecte trimise pentru uzul personal al ambasadorilor, miniştrilor şi şefilor 
misiunilor diplomatice, sau pentru personalul ambasadelor, legaţiilor, 
consulatelor sau reprezentanţilor străini; obiectele destinate 
reprezentanţilor săi 

- decoraţii, medalii, embleme, etc., destinate locuitorilor Japoniei 
- obiecte cu titlu de suvenir expediate de organismele publice străine, 

organismelor publice japoneze 
- arhive şi alte documente trimise gratuit, cu excepţia celor care sunt 

importate în scopuri comerciale 
- publicaţii trimise gratuit bibliotecilor, sau în cadrul unui schimb între ţări 
- modele  şi  specimene  expuse  în  instituţii  publice,  cum  ar  fi:  scoli, 

muzee,  expoziţii,  etc., instituţii private enumerate la art. 17 din 
regulamentul cu privire la tariful   vamal, şi   obiectele  destinate 
experimentărilor desfăşurate în aceste instituţii, cu condiţia ca modelele să 
fie trimise gratuit 

- aparate şi obiecte similare special concepute pentru persoane 
handicapate, şi importate  de  către  Guvernul  Japoniei,  de  autorităţi 
publice locale sau sociale 

- material educaţional sau publicitar donat de Naţiunile Unite sau de agenţiile 
sale specializate 

- obiecte utilizate în ceremoniile religioase,  accesorii pentru rugăciune 
trimise gratuit unei instituţii religioase; obiecte destinate construirii, 
întreţinerii, renovării sau decorării mormintelor, trimise  gratuit  şi 
importate conform  articolului  8  al  acordului  referitor  la  cimitirele 
militare ale Commonwealth-ului britanic în Japonia 

- obiecte oficiale returnate de către ambasade, legaţii,  consulate  sau orice 
alta reprezentanta oficiala japoneze din străinătate 

- produse de origine marina, animale sau plante extrase din apele străine 
de către navele japoneze, dar şi obiectele confecţionate pe baza acestor 
produse, în cursul navigării şi importate de către navele în cauza 

- articole exportate din Japonia şi retrimise gratuit fara a fi suferit vreo 
modificare care să le schimbe natura sau forma în acest interval 

- articole exportate din Japonia pe cale maritima sau aeriana ca urmare a 
unei avarii a avionului sau a vaporului 

- instrumente, etc. utilizate de către artişti străini aflaţi în turneu în Japonia;   
obiecte importate, însotite sau nu, de către jucători, oficiali ai 



echipei sau alte persoane care participa la o manifestări sportive 
internaţionale, anunţată de către Ministerul Comerţului Exterior şi al 
Industriei 

- articole trimise în schimbul cupoanelor emise de UNESCO 
- obiecte exportate din Japonia  şi trimise pentru reparare şi reexport 

ulterior 
- 



- obiecte  destinate  reexportului,  anexate  articolelor  exportate  din 
Japonia sau ambalate ca accesorii ale acestora 

- obiecte destinate exportului în vederea tratării, reparării sau utilării 
acestora în depozite vamale sau ateliere, şi care au  incorporate  sau 
ataşate la acestea alte articole exportate de depozit vamal sau atelier 

- obiecte sau echipamente destinate transportului experimentelor sau 
cercetărilor ştiinţifică 

- piese de schimb pentru vapoare sau avioane care asigura legătura 
între Japonia şi alte ţări şi care sunt expediate unui depozit vamal sau 
atelier 

- articole importate în Japonia şi exportate în scopul reparării şi 
reimportării lor ulterioare 

- obiecte importate în Japonia după prezentarea lor la expoziţii, târguri, 
festivale cinematografice 

- obiecte exportate, însotite sau nu, de jucători, oficialii echipei sau alte 
persoane competente care au părăsit Japonia pentru a participa la Jocurile 
Olimpice, Jocurile Asiatice sau Universiade, pentru folosirea lor la 
jocurile respective, şi importate sub carnet ATA 

- obiecte returnate după ce au fost prezentate sau utilizate cu ocazia 
expoziţiilor, târgurilor comerciale şi manifestări de acest gen, organizate 
în Japonia, sau care au folosit la construirea, întreţinerea şi demontarea 
instalaţiilor pentru aceste manifestări 

- obiecte importate sub carnet ATA şi care trebuie exportate conform 
art.1, (d) al Convenţiei Vamale sub carnet ATA privind admiterea 
temporara a mărfurilor 

- efecte personale, instrumente de schimb importate  de un vizitator 
temporar al Japoniei sau un rezident care se reîntoarce în Japonia după o 
absenta temporara 

- efecte personale, instrumente de schimb, aparate şi ustensile de menaj ale 
unei persoane care intra în Japonia pentru a se stabili permanent 

- articole importate de către un membru al echipajului unui avion sau 
vapor pentru uzul sau personal 

Actualizare Circulara 159/ 19.07.2010 

Circulara 190/13.09.2010 
Operatorul postal din Japonia doreste sa aminteasca operatorilor postali din statele membre 

UPU ca articolele care incalca drepturile de patent, de design, de autor, asa cum sunt 
enumerate in lista obiectelor interzise nu sunt acceptate la import. 



Scrisoarea circulara nr.190/17 decembrie 2018 (JAPONIA)

Draga domnule/doamna,

Operatorul postal al Japoniei doreste sa aminteasca operatorilor desemnati ai tarilor membre 
ale Uniunii  ca sunt interzise trimiterile postale continand narcotice si substante psihotropice sau 
alte substante ilegale interzise  in tarile de destinatie,  in orice fel de trimitere postala,  asa cum 
stipuleaza art. 19 al Conventiei Postale Universale.

In plus,  in  Japonia este  strict  interzis  importul  de arme de foc,  componente si  accesorii 
pentru acesta  in  afara de  cazurile  in  care sunt  adresate  unor  organizatii  autorizate  oficial  sa  le 
posede.

Prin urmare Japonia roaga toti operatorii desemnati sa furnizeze instructiunile necesare atat 
personalului  propriu cat si  clientior  in  ceea ce privesc restrictiile si  sa intareasca mijloacele de 
inspectie pentru  arme de foc, narcotice, substante psihotropice si alte droguri atunci cand primesc si 
proceseaza colete postale pentru a preveni contrabanda cu aceste articole ilegale in Japonia.   



Kazahstan 
 
 

Lista articolelor interzise şi neadmise la import 
 
1. Arme militare, arme de foc şi arme albe, muniţie, dispozitive tehnice speciale cu dubla 

aplicaţie (civilă şi militară), părţi şi accesorii ale acestora. 
2. Material şi echipament nuclear; material radioactiv, energetic şi coroziv. Explozibili şi 

substanţe explozibile sau inflamabile, articole pirotehnice (artificii etc.) şi alte materiale 
periculoase. 

3. Narcotice, substanţe psihotrope şi precursori. 
4. Otrăvuri, substanţe toxice de origine animală. 
5. Animale vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase 
6. Produse de origine animală şi vegetală rare, precum şi animale şi plante pe cale  de 

dispariţie. 
7. Produse alimentare perisabile. 
8. Publicaţii, imprimate, materiale plastice şi audiovizuale (video etc.) care promovează 

propaganda împotriva regimului politic şi care pot atenta la integritatea şi  siguranţa 
statului, sau care vizează subminarea autorităţii acestuia. Materiale care incita la război, 
cruzime, violenta, superioritate sociala, rasiala, naţională, religioasa, genetica şi de casta şi 
toate obiectele contrare valorilor morale (pornografie). 

9. Obiecte care, prin natura sau ambalajul lor, pot prezenta un pericol pentru viata şi sănătatea 
lucrătorilor poştali, sau pot murdari ori deteriora alte trimiteri şi echipamente poştale. 

10. Devize străine. 
11. Monezi, bilete de banca, cecuri, titluri la purtător, metale preţioase, manufacturate sau nu, 

pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase (în trimiterile poştei de scrisori şi colete 
poştale fara valoare declarata). 

12. Toate obiectele pentru care importul sau circulaţia în ţara de destinaţie este interzisa. 
(circulara UPU nr.10/2003) 

 
 
Lista articolelor admise condiţionat la import 

 
 
Lista articolelor admise condiţionat la import în Kazahstan în trimiteri internaţionale: 

 
1 Animalele şi produsele de origine animală pot fi admise numai pe baza unei autorizaţii 

eliberată de organele de control veterinar din Kazahstan. 
2 Plantele şi produsele de origine vegetală pot fi admise la import numai pe baza autorizaţiei 

eliberată de către organele de control fitosanitar din Kazahstan. 
3 Lucrările de arta, obiectele antice şi alte obiecte cu valoare artistica, istorica sau ştiinţifică 

pot fi importate pe baza unei autorizaţii de la Ministerul Culturii din Kazahstan. 
4 Urnele funerare care conţin cenuşa rezultată de la incinerare pot fi importate pe baza unui 

certificat de la autorităţile locale care atesta ca acestea nu conţin obiecte străine. 
5 Aparatele şi instalaţiile radioelectronice şi de înalta frecventa sunt admise la import pe 

baza autorizaţiei emisă de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Kazahstan. 
6 Suporturile înregistrate (dischete, casete video şi audio) pot fi importate cu condiţia ca 

acestea să furnizeze informaţii privind tipul calculatorului şi programul utilizat pentru 
înregistrare. 

 
Guvernul din Kazahstan a aprobat Decretul referitor la perceperea şi exonerarea de taxe 
vamale pentru trimiterile poştale la import. Decretul a intrat în vigoare la 1 iulie 2001. 

Ediţie 2007 1 



Kazahstan 
Trimiterile poştale expediate unei persoane fizice din Kazahstan care conţin mărfuri 
care nu sunt destinate comercializării sau producţiei sunt exonerate de taxe vamale, cu 
condiţia ca greutatea acestora să nu depăşească 31 kg. iar valoarea totala a 
conţinutului să nu depăşească echivalentul a 1000 USD. 
Circulara 53/28.02.2011 
Administratia postala din Kazahstan nu accepta la import urmatoarele: 

- Imprimate, materiale plastice, fotografice, audio video care contin informatii ce pot 
instiga la actiuni impotriva statului constitutional si pot atenta la integritatea si siguranta 
statului; materiale care promoveaza razboiul, superioritatea sociala, rasiala, nationala, 
religioasa, genetica sau de casta, instigarea la violenta si cruzime, materiale pornografie. 
- Toate armele (sau parti ale acestora), munitii ( si parti ale acestora) precum si articole 
similare care pot servi la fabricarea de arme de catre civili. 
- Deseuri periculoase. 
- Lucrari tehnice speciale catalogate drept informatii secrete; 
- Substante toxice care nu provin din substante narcotice sau psihotrope. 
- Stupefiante,  substante  psihotrope  si compusi  ale  acestora,  inclusiv  sub  forma  de 
droguri. 
- Organe si/sau substante de origine umana, sange si/sau compusi ale acestora. 
- Plante de orice fel in toate starile si seminte. 
- Animale vii cu exceptia albinelor, lipitorilor si a viermilor de matase. 
- Substante daunatoare stratului de ozon. 
- Mijloace de protectie a plantelor descrise in Anexa A si B din Conventia de la 
Stockolm referitoare la poluantii organici persistenti din 22 mai 2001. 
- Echipamente de pescuit si resurse biologice acuatice. 
- Bauturi alcoolice, alcool etilic si bere. 
- Toate produsele ce contin tutun si amestecuri pentru fumat. 
- Materiale radioactive. 
- Valori culturale 
- Bunuri perisabile; 
- Piertre pretioase de orice fel, diamante naturale cu exceptia bijuteriilor. 
- Alte marfuri interzise expeditiei conform articolelor UPU. 



 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

Kenia 

 
Capitolul 
 
Poziţie 

1: 
 

Cod S.H. 

Animale vii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 0101.11 Cai reproducători de rasa pura 

 0101.19 Alte rase de cai 
 0101.20 Măgari, catari 
 0102.10 Animale din specia bovinelor reproducătoare de rasa pura 
 0102.90 Alte animale vii din specia bovinelor 
 0103.10 Animale vii din specia porcinelor reproducătoare de rasă pura 
 0103.91 Alte animale vii din specia porcinelor cu o greutate mai mica de 50 kg 
 0103.92 Alte animale vii din specia porcinelor cu o greutate egala sau mai mare de 
  50 kg 
 0101.10 Animale din specia ovinelor 
 0104.20 Animale vii din specia caprinelor 
 0105.11 Cocoşi şi găini vii a căror greutate să nu depăşească 185 g 
 0105.12 Rate, gâşte, curcani, curci, bibilici vii a căror greutate să nu depăşească 
  185 g 
 0105.99 Cocoşi şi găini vii cu o greutate mai mare de 185 g 
 0105.99 Rate, gâşte, curcani, curci, bibilici vii cu o greutate mai mare de 185 g 
 0106.00 Alte animale vii din speciile destinate în principal alimentaţiei umane şi 
  nespecificate în alta parte 
 0106.00 Alte animale vii nespecificate în alta parte şi pentru a fi exploatate în alte 
  scopuri. Vezi partea a II-a, pct.2.1. 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

  Nu există informaţii 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

Poziţie 
03.01-07 

Cod S.H. 
0301.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Peşti de ornament 

 0301.91 Păstrăvi vii 
 0301.92 Anghile vii 
 0301.93 Crapi vii 
 0301.99 Alţi peşti vii 
 0306.11 Languste (Palinurus spp, Panulirus spp., Jasus spp.) congelate 
 0306.12 Homari congelaţi 
 0306.13 Creveţi congelaţi 
 0306.14 Crabi congelaţi 
 0306.19 Alte crustacee inclusiv făină, pudre sub forma de pellete de crustacee 
  congelate, proprii alimentaţiei umane 
 0306.21 Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) necongelate 
 0306.22 Homari (Hoamrus spp) necongelaţi 
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Kenia 
 
 Creveţi necongelaţi 
 Crabi necongelaţi 

0306.29 Alte crustacee, inclusiv făinuri şi pudre sub forma de pellete de crustacee 
necongelate proprii alimentaţiei umane 

0307.10 Stridii fara cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, seci, sărate, sau 
în saramura. 

0307.21 Scoici Saint-Jacques vii, proaspete sau refrigerate. 
0307.29 Alte scoici fara cochilie vii, proaspete sau refrigerate 
0307.31 Ţipari vii, proaspeţi sau refrigeraţi 
0307.39 Alte specii de ţipari cu excepţia ţiparilor vii, proaspeţi sau refrigeraţi 
0307.41 Alte specii de sepii vii, proaspete sau congelate. 
0307.49 Alte specii de sepii cu excepţia celor vii, proaspete sau congelate. 

 Alte specii de caracatiţa cu excepţia celor vii, proaspete sau congelate 
 Melci, alţii decât cei de mare 

0307.91 Alte moluşte cu excepţia făinurilor, pudrelor sub forma de pellete  ale 
nevertebratelor acvatice altele decât crustaceele şi moluştele vii, proaspete 
sau refrigerate, proprii alimentaţiei umane. 

0307.99 Alte moluşte cu excepţia moluştelor vii, proaspete sau refrigerate. Vezi 
partea a II-a, pct.2.1.1. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse comestibile 

de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.06-09   0506.10 Oseina şi oase 

0506.90 Alte oase şi coarne, brute, degresate, preparate (dar netăiate intr-o anumita 
forma), degelatinate; sau deşeuri din aceste materiale. 

0507.10 Fildeş de elefant brut sau preparat dar netăiat într-o anumita forma, dinţi 
de hipopotam, coarne de rinoceri, şi deşeuri de fildeş 

0507.90 Solzi de broasca ţestoasă, oase de balene, coarne, copite, unghii, gheare şi 
ciocuri brute sau preparate dar netăiate intr-o anumita forma, şi deşeuri 
din aceste materiale. 

0508.00 Corali şi materiale similare, simple sau preparate; cochilii şi carapace de 
moluşte, de crustacee sau de echinoderme şi oase de sepie, brute sau 
preparate dar netăiate intr-o anumita forma precum şi deşeurile lor 

0509.00 Bureti naturali de origine animală şi deşeuri de fildeş 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04   0601.10 Bulbi, tuberculi, rădăcini de chiparoşi, altoi şi rizomi în repaus vegetativ. 

0601.20 Bulbi, tuberculi, rădăcini de chiparoşi 
0602.10 Butaşi fără rădăcini şi butaşi 
0602.20 Arbori, arbuşti, tufişuri, fructe comestibile, altoite sau nu 
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Kenia 
 

0602.30 Rododendrum şi azalee, altoite sau nu 
0602.40 Arbuşti de trandafiri altoiţi sau nu 
0602.90 Specii de ciuperci 
0602.90 Alte plante vii prin aceasta înţelegând rădăcinile lor, butaşii 
0603.10 Flori, butaşi de flori tăiate, proaspete 
0603.90 Alte flori şi butaşi de flori tăiate pentru buchete şi ornamente. 
0604.10 Muşchi şi licheni. Vezi partea a II-a pct. 2.2. 

 
Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01 0701.10 Cartofi de sămânţă în stare proaspăta sau refrigeraţi 

0701.90 Cartofi, alţii decât cei de sămânţă, în stare proaspăta sau refrigeraţi. Vezi 
partea a II-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.05 1005.10 Mei de sămânţă 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 

grâu 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
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Kenia 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 

patiserie 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 
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Kenia 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44 2844.50 Combustibili folosiţi pentru reactorii nucleari 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

pirofosforice 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-04   3601.00 Pudre propulsive 

3602.00 Explozibilii preparaţi alţii decât pulberile propulsive 
3603.00 Fitiluri  de  siguranţă;  corzi  detonante;  amorse  şi  capsule  fulminante; 

chibrituri; detonatoare electrice 
3604.10 Articole pentru focurile de artificii 
3604.90 Rachete, rachete de semnalizare pentru căile ferate, rachete de salvare şi 

alte articole de pirotehnie. Vezi partea a II-a, pct. 2.9. 
 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08 3808.10 Insecticide 

3808.20 Fungicide 
3808.30 Produse care distrug buruienile şi alte erbicide, inhibitori de germinare 

pentru plante 
3808.40 Dezinfectanţi 
3808.90 Substanţe folosite pentru deratizare şi produse similare, ambalate pentru a 

fi vândute sau pentru a fi preparate. Vezi partea a II-a, pct. 2.3. 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VIII:  PIEI  BRUTE  ŞI  TABACITE,  BLANURI  ŞI   PRODUSE   DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE  CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE  DE  VOIAJ,   SACOSE  ŞI  OBIECTE  SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse, manuscrise, texte 

dactilografiate şi planuri 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.07 4907.00 Bilete de banca, devize, cecuri de călătorie şi alte valori sub forma de 

imprimate 
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SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56:  Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 

din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 60: Tricotaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 8 



Kenia 
 
 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE,   UMBRELE DE 
SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN 
ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01 8401.10 Reactori nucleari 

 8401.30 Elemente combustibile (cartuşe) neiradiante 
 8401.40 Părţi de reactori nucleari. Pentru importul acestor produse este necesar un 
  acord prealabil cu Ministerul Energiei. 

 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi materiale pentru căile ferate şi părţi ale acestora; aparate 
mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizarea cailor de 
comunicaţii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.10 8710.00 Tancuri şi automobile blindate de lupta, arme şi părţile lor. Este necesar 

un acord prealabil cu un cabinet prezidenţial 
 
 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.06 8906.00 Nave de război. Este necesar un acord prealabil cu un cabinet prezidenţial 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 
Capitolul 93: Obiecte interzise 

 
Arme, mai precis arme de foc, părţi componente ale unei arme, imitaţii de arme 
sau munitii, atât cu destinaţie Kenya cât şi în tranzit prin Kenya. Posta Keniana nu 
este responsabila pentru tranzitul scrisorilor sau a coletelor postale care contin 
obiecele mai sus mentionate. (vezi circulara BI UPU 195/24.11.2014). 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

 

93.01-07   9301.00 Arme  de  război  şi  alte  revolvere,  pistoale  şi  alte  arme  albe.  Pentru  
importul armelor este necesar un acord prealabil cu cabinetul prezidenţial. 

9302.00 Revolvere şi pistoale 
9303.10 Armele de foc care nu sunt încărcate 
9303.20 Alte puşti şi carabine de vânătoare sau de tir sportiv 
9303.30 Alte puşti şi carabine de vânătoare sau de tiruri sportive 
9303.90 Alte arme de foc 
9304.90 Alte arme (puşti, carabine şi pistoale cu arc, cu aer comprimat sau cu gaz) 
9305.10 Părţi şi accesorii de revolvere şi de pistoale 
9306.90 Tunuri, bombe, grenade, torpile, mine, proiectile şi alte muniţii similare 

pentru război, pentru vânătoare, şi pentru tiruri sportive 
9307.00 Săbii, spade, baionete, lăncii şi alte arme albe precum şi părţile lor. Pentru  

importul acestora este necesar un acord cu politia Keniana. 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 

nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01 9601.10 Fildeş, oase, carapace de broasca ţestoasă, coarne, corali, sidef şi alte 

articole din aceste materiale. Deşeuri chimice toxice. 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1. Animalele şi 
produsele de 
origine animală 

Importul tuturor animalelor vii este supus inspecţiei din partea 
Ministerului Agriculturii, de creştere şi de distribuire a acestor 
produse agricole, sosite în aceasta ţara. Nici o alta autorizaţie 
prealabila nu este necesară. 

 
 
 
 
 

2.1.1. Produse 
piscicole 

 
 
 
 
Nu există nici o restricţie cu privire la importul de peşte şi produse 
piscicole, dar Departamentul piscicol trebuie să controleze aceste 
mărfuri înainte de vămuire. 

 
 
 
 
 

2.2. Vegetale şi 
produse vegetale 

Când mărfurile sosesc în ţara acestea vor fi controlate înainte de 
vămuire. Inspecţia este controlata de Ministerul Agriculturii, creşterii 
şi distribuirii produselor agricole. Nici o altă inspecţie prealabilă nu 
este necesară. 

 

 
 
 

2.3. Produse anti- 
parazitare de uz 
agricol 

Aceste produse vor fi controlate de către Ministerul Sănătăţii care va 
elibera un certificat de utilizare înainte de vămuire 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. Chibrituri 
chimice şi pasta 
preparata pentru 
chibrituri 

Este necesar ca mărfurile să fie supuse unor restricţii iar pentru 
import este necesară o autorizaţie prealabila din partea Direcţiei 
minelor. 

 

 
 
 
 
 
 

2.11. Imprimatele Este interzis importul trimiterile poştale care conţin bilete de banca, 
devize şi cecuri de călătorie. 

 
2.15. Materiale de 
război 
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Pentru reactorii 
nucleari şi pentru 
produsele similare 
este necesară 
obţinerea unei 
aprobări din partea 
Ministerului 

Kenia 
Energiei. În ceea ce priveşte    navele    de    război,    armamentul 
militar, revolverele şi pistoalele, este  necesară  obţinerea  unui 
acord din partea politiei keniene sau din  partea  Ministerului 
Energiei şi resurselor naturale conform tipului de armament. 
Conform legislaţiei sale interne, transportul prin posta a armelor de 
foc este interzis în Kenia. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Întocmirea 
declaraţiilor vamale Nu există informaţii 

 

3.2. Necesitatea 
întocmirii 
facturilor 

 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
 
 

3.3. Necesitatea 
justificării 

mărfurilor Nu există informaţii 
 
 
 
 

3.4. Dispoziţii vamale diverse 
 

3.5. Dispoziţii contencioase 
Se va aplica legislaţia interna. 

 

 
 

Pentru toate importurile o licenţă nu este necesară 



KYRGHYZISTAN 
 

Obiecte interzise 
 
- imprimate 
- clisee, negative, pelicule negative, fotografii, benzi, video casete si discuri video, alte 

inregistrari sonore 
- manuscrise, desene si alte produse de imprimare si de arte plastice ce contin informatii care 

pot prejudicia interesele politice, economice si publice ale tarii 
- substante chimice violente ce pot periclita viata omului, animalelor si pasarilor, destinate 

combaterii microbilor, bolilor, si plantelor 
- insectele daunatoare plantelor 
- esantioane de pamant 
- produse alimentare perisabile 
- animale, pasari, albine, peste, sperma, oua pentru incubatoare, reptile, insecte (lipitori, 

viermi de matase, viermi si distrugatoare de insecte 
- substantele explozive, inflamabile sau periculoase, stupefiante, substante psihotrope 
- opiu si hasis 
- arme de foc cu caracter militar si munitie pentru acestea, cu exceptia armelor de vanatoare 
- arme albe si lame, special destinate pentru atac. 
- aparatura radio-electronica si aparate de inalt voltaj, aparate de cercetare, privind 

localizarea, radare; acestea sunt permise numai cu autorizarea Ministerului de transport si 
de comunicatii al Rep. Kirghizistan 

- seminte, parti de plante destinate plantarii, fructe si legume proaspete; acestea sunt 
acceptate pe baza unui permis eliberat de catre Ministerul agriculturii din Rep. 
Kirghizistan 

 
Toate obiectele interzise de mai sus sunt interzise si pentru trimiterile aflate in tranzit 

 
Este interzisa inluderea in trimiterile simple si recomandate a monedelor, bancnotelor, 
timbrelor, cecurilor, valorilor si a altor obiecte din metal pretios. In consecinta administratia 
postala isi declina orice responsabilitate in caz de pierdere, spoliere sau avarie a trimiterilor 
continand asfel de obiecte. 

 
Operatorul desemnat din Kirghizistan nu accepta expedierea de timbre postale obliterate sa 
neobliterate prin trimiterile recomandate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 KIRGHYZISTAN 



 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

Kuwait 

 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06  Bovine. Papagali gulerati. Porumbei şi alte păsări provenite din Irak ( vezi capitolul 

1 din anexă) 
* Obiecte admise condiţionat 

Restricţe la oi, bovine şi cai. Vezi partea a II a 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
* Obiecte interzise 

 
Poziţie Cod S.H. Carne de porc proaspătă, îngheţată sau congelată. 
02.01-10 Organe comestibile, măruntaie şi picioare de porc. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

 
Sub prevederile deciziei referitoare la supunerea obligatorie la controlul inspecţiei 
veterinare asupra expeditiilor de animalele provenite din ţările aflate în afara 
regiunii Golfului şi destinate regiunii Kuweitului. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

 
03.01-07 Sub prevederile deciziei referitoare la importurile şi conservarea produselor oceanice. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

04.01-10 În conformitate cu decizia referitoare la alimentaţia publica. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

07.01-14  Restrictii la alimente. 
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 Kuwait 
 
Capitolul 8: 

 
Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 

Poziţie 
08.01-14 

Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
Restricţii la legume şi fructe 

 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii  

Poziţie Cod S.H.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
 

10.01 1001.10 Grâu 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

 
11.1 1001.10 Făină de grâu 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
. 

12.01-14 Seminţe de opiu(mac) sau de orice alt fel. 
Marijuana de orice fel şi în orice formă. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. 

• Obiecte admise condiţionat 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22  Grăsime de porc 

Grăsime de porc stearină. 
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Kuwait 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-.05 Semipreparate şi varietăţi de carne de porc, măruntaie sau picioare ori tot ce poate 

proveni de la sângele porcin. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făina, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 
Poziţie Cod S.H. 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
Poziţie Cod S.H 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

 
22.01-09 Băuturi alcoolice, chiar dacă sunt destinate misiunilor diplomatice şi organizaţiilor 

publice care beneficiază de imunitate. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 
Poziţie Cod S.H. 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Toate sortimentele produselor de tutun şi toate formele acestora. 
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 medicale, substanţele psihotrope. 

Capitolul 30: 
 
Poziţie  Cod S.H. 

Produse farmaceutice 
 

* Obiecte interzise 

 

 

Kuwait 
 

 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-10 Restricţionarea producerii şi exportului produselor din petrol. 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Oxigen medical sau industrial. Elemente chimice radioactive şi izotopi radioactivi, 

inclusiv elemente chimice şi izotopi de concentraţi sau de fisiune. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Restricţionarea  echipamentului  radioactiv 
radioactive. 

 
sau  materialelor  şi  substanţelor 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie 
29.01-42 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Narcotice 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Restricţia   tabletelor,   medicamentelor chimice, substanţelor   şi   preparatelor 
 
 
 
 
 
 

30.01-06 Preparatele medicale de felul penforminului 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Restricţia   medicamentelor   umane,   medicamente   şi   vaccinuri pentru 
medicina veterinară. 
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Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

Kuwait 

 

Poziţie Cod S.H. 
 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33:   Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34:   Săpun,  detergenţi,  preparate  lubrifiante, ceara  artificiala,  ceara  preparata, 

produse de întreţinere şi curatenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 

preparate combustibile 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Combustibili şi preparate periculoase. Prafuri preparate şi explozivi. Vezi capitolul 

3 din anexă 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
38.01-24 Restricţie la insecticide şi pesticide. 

 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

40.01-17 Prezervative ( vezi capitolul 4 din anexă) 
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SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 

 
44.01.21 Vezi instrucţiunea vamală nr. 17/1992 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 49: Cărţi  tipărite,  ziare,  fotografii  şi  alte  produse  ale  industriei  de  imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

49.01-11 Introducerea oricăror imprimate dacă acestea sunt imorale, este interzisă 
inscripţionarea materialelor cu versete din coran sau cu poza emirului. 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
Restricţionarea imprimatelor. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 59: Ţesături   impregnate,   cauciucate,   acoperite   la   suprafata   sau   stratificate; 
materiale textile cu utilizare industriala 

 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

61.01-17 Îmbrăcămintea asemănătoare uniformei militare. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 



Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 
 

68.01-15 Tubulatură de ciment. 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle  naturale  sau  de  cultura,  pietre  preţioase  sau  semipreţioase,  metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 
73.01-26                   Oţel negru sau tubulaturi sudate cu un diametru exterior cuprins între 6 ţi 

48 de inch, aliat sau nu cu aluminiu. Racorduri de compresie etanşă, 
indiferent de mărimea sau modelul acestora. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
76.01-16 Restricţia în acord cu care este necesară ataşarea unei etichete care să 

indice originea articolului din aluminiu importat. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82:  Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente  electrice  şi  parti  ale  acestora;  aparate  de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Echipament magnetic pentru uzul permanent. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Restricţie la receptoarele de telefon, radiouri şi faxuri. 

 
 
 
 
 
 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

Capitolul 86: Vehicule  sau  echipamente  pentru  calea  ferata,  sine  pentru  calea  ferata  sau 
tramvai, parti ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

Poziţie Cod S.H. 
Nu există informaţii 

 
 
 

Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.01-16 Automobile rulate cu vechime mai mare de cinci ani. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Decizia cu privire la aparaturile şi materialele care reclamă un aviz 
prealabil al Ministerului Comerţului în cazul în care acestea nu au un astfel 
de aviz. 
Decizia cu privire la standardele Golfului pentru automobile. 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi parti ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. 
 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 
 

Poziţie Cod S.H 
 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90:   Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 

Este necesară o autorizaţie prealabilă de Ministerul Comerţului 
90.01-33 pentru aparatele foto color ; nu sunt neapărat necesare pentru 

aparatele foto alb-negru 
 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 

Nu există informaţii 
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Nu există informaţii 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme şi muniţii. 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical;  lenjerii  de  pat;  aparate  de  iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Vehicule controlate prin telecomandă(maşinuţe teleghidate). 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Restricţie la pămătufurile de bărbierit, săpunuri de ras, indiferent de model, 

şi orice alte perii confecţionate din păr de cal. 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 



Kuwait 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
Anexa. 
Interdicţii la import. 

 

Capitolul 1 
 

 
Găini vii , in bagajul calatorilor sau priin orice alt mijloc (cu excepţia 
puilor de o zi). 
Toate speciile de păsări originare din Africa 
Re-exportarea animalelor cum ar fi familii de maimuţe şi animale 
sălbatice 

 

Capitolul 2 
 

 
Grăsime de porc, simplă, proaspătă, îngheţată, congelată, sărată sau 
în saramură. 
Porc, fie proaspăt, îngheţat sau congelat. 
Organe, măruntaie, picioare de porc. 

 
 

Capitolul 3 Siguranţe şi detonatori de fuziune. 
Artificii şi alte articole similare. 
Substanţe combustibile, carburanţi lichizi sau lichefiaţi sau alte  substanţe 
similare. 

 
 
Capitolul 4 De la rubrica 4014.10 la 4014.90. 

 
 
 
Capitolul 7 Containerele pentru compresie sau gaz lichefiat şi alte astfel de articole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 



Kuwait  
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi produse de origine animală 
 
1.Bovine : vezi instrucţiunea vamală nr. 32/1988 la importul de bovine pentru scopul creşterii 
vitelor în conformitate cu decizia 612/1988 a 
Autorităţii Generale Pentru Agricultură şi Pescuit . 

 
2.Ovine :vezi instrucţiunea vamală nr. 28/1986, validată în 7 august 1986 conform căreia importul 
de ovine trebuie înregistrat de la început. 

 
3.Cai: vezi circulara vamală nr.70/1989 în conformitate cu importul cailor fiind supus unui 
aprobări prealabile în scris de la Autoritatea Generală Pentru Agricultură şi Pescuit. Această 
aprobare trebuie să fie însoţită de un certificat de export eliberat de oficiul inspecţiei veterinare. 

 
4. Importul de animale: vezi instrucţiune vamală nr.15/1984. Importul de animale din străinătate 
este acceptat numai după prezentarea: 
-unui certificat de origine 
-un certificat veterinar care să ateste că aceste animale se află într-o stare de sănătate bună. 

 
5. Peştele şi alte animale acvatice: în acord cu instrucţiunea vamală nr. 10/1989, trimiterile care 
conţin peşte ori alte animale subacvatice sunt acceptate pentru import sau export numai după 
autorizarea de către Direcţia de pescuit a Autorităţii Generale Pentru Agricultură şi Pescuit. 

 
6. Produsele animale, cum ar fi pieile, părul, lâna, organele provenite din alte ţări decât cele  din 
Consiliul de Cooperare al Golfului. Vezi instrucţiunea vamală nr. 7/1989 

 
2.2 Plante şi produse vegetale 

 
Fructe , legume şi alte produse agricole: vezi instrucţiunea vamală nr. 36/1983: Aceste trimiteri 
sunt eliberate numai după ce s-a prezenta un certificat de sănătate al plantelor. 

 
2. Nutreţurile sau altă hrană animală.: vezi instrucţiunea vamală nr 1/1985. Astfel de trimiteri 
sunt eliberate numai după ce s-a controlat o mostră a acestora de către Autoritatea Generală 
Pentru Agricultură şi Pescuit pentru a se asigura că acestea sunt comestibile. 

 
2.3 Produse anti-parazitare utilizate în agricultura 

 
Pesticidele chimice: vezi instrucţiunea vamală nr 20/1887. Aceste produse sunt eliberate numai 
după obţinerea încuviinţării vreunei autorităţii competente, fie a Ministerului de Sănătate Publică, 
fie de către Autoritatea Generală Pentru Agricultură şi Pescuit. 

 
2.4 Tutun 
Ţigări, ţigarete, tutun: 

Instrucţiune vamală nr.9/1989- Interdicţie pentru descărcare individuală la import a mai mult de 
800 de ţigarete sau a unei jumătăţi de kilogram de ţigarete sau tutun per adult. Ce depăşeşte 
această cantitate este considerată marfă comercială. 
Vezi de asemenea instrucţiunea vamală nr. 29/1989. 

 
 
2.5 Uleiuri minerale 
instrucţiunea vamală nr. 11/1989—Interdicţia la import sau export  a ţiţeiului sau a oricărui petrol 
ori produc petrochimic fără încuviinţarea prealabilă a Kuwait Oil Corporation. 



  Kuwait  
instrucţiunea vamală nr.35/1989—Specificarea produselor petroliere care se aplică instrucţiunii 
11/1989 şi a acelora care nu se aplică şi care pot fi prin urmare libere la import 

 
2.8. Produse farmaceutice 

 
Tabletele (Vicks) : vezi instrucţiunea vamală nr14/1949—Nu sunt admise tabletele şi produsele 
similare fără să se fi obţinut permisiunea de la Centrul de Înregistrare şi Control al Ministerului 
Sănătăţii Publice. 
Medicamentele, produsele medicamentoase chimice, echipamentul medical: vezi instrucţiunea 
vamală nr 5/1984—Nu sunt admise aceste produse fără aprobarea obţinută de la Departamentul 
Medicamente al Ministerului Sănătăţii Publice. Prin echipament medical se înţelege aparatură 
pentru prepararea soluţiilor sterile, seringi şi doze de orice fel, periuţe de dinţi, pămătufuri şi 
substanţe. Produsele chimicale farmaceutice să înţelege că înseamnă componente ce folosesc la 
fabricarea medicamentelor. 
Substanţele  psihotrope:  vezi  instrucţiunea  vamală  nr  4/1984—Aplicarea  prevederilor  sunt 
stipulate în decretul nr. 259/81 al Ministerului Sănătăţii Publice. 
Preparate şi substanţe narcotice. 
Instrucţiunea vamală nr. 23/1983; 
Instrucţiunea vamală nr. 37/1983; 
Instrucţiunea vamală nr. 19/1988; 

 
Stimulenţi cerebrali şi preparate ale acestora. 
Instrucţiunea vamală nr.15/1987 
Instrucţiunea vamală nr. 20/1987 

 
Medicamente fito-terapeutice: vezi instrucţiunea vamală nr 33/1989 cu aplicare la decretul nr. 167 
din 4 mai 1989 privind înregistrarea şi importul medicamentelor fitoterapeutice. 
Vaccinurile: vezi instrucţiunea vamală nr 2/1982 

 
2.11. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

 
1.Imprimatele: vezi instrucţiunea vamală nr 28/1987. Nu sunt acceptate imprimatele,  poster, 
cadouri şi trimiteri publicitare purtând emblema Consiliului Cooperării din Golf la import fără să 
fi obţinut în prealabil aprobarea în scris de la Secretariatul General al Consiliului Cooperării din 
Golf după 23 noiembrie 1987. 
2. Cărţi, ziare, periodice şi săptămânale altele decât imprimatele: vezi legea imprimatelor şi a 
publicaţilor nr.3/1961. 

 
 

2.16. Jucării, jocuri mecanice. 
Jucării pentru copii: vezi instrucţiunea vamală nr 12/1989. Nu sunt acceptate jucăriile pentru copii 
ce conţin obiecte similare mâncării fără permisiunea prealabilă de import obţinută de la serviciul 
de monitorizare a alimentelor de pe lângă municipalitatea oraşului Kuwait. 
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Kuwait 
 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

N.B Kuwait nu a publicat partea a III a 



Lao 
 
 
 
 
 

Articole interzise la import 
 

 
Introducerea de valori în trimiterile poştale înregistrate ( colete şi corespondenţă) 

 
Administraţia poştală a Republicii Democrate Populare Lao nu acceptă în trimiterile poştale 
simple sau înregistrate (colete poştale şi corespondenţă) introducerea de monezi, bilete de 
bancă, valori de orice fel plătibile la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrat 
sau nu, pietre preţioase, bijuterii sau orice alt articol cu valoare. 

 
 
Conform circ.UPU nr.181/07.10.2013,Laos Post cere sa informeze toti operatorii desemnati 
ai tarilor membre UPU ca nu accepta trimiteri care contin baterii cu litiu,camere,telefoane 
mobile si laptopuri,articole ce frecvent sunt deteriorate sau pierdute. 
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Lesotho 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 În baza unui permis emis de Departamentului de Agricultura 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 În baza unui permis emis de Departamentului de Agricultura 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.07-08 Este necesară obţinerea unei licenţe de import. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi frunziş ornamental 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 În baza unui permis emis de Departamentului de Agricultura. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-10 Este necesară obţinerea unei licenţe de import. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 În baza unui permis emis de Departamentului de Agricultura 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 În baza unui permis emis de Departamentului de Agricultura. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Grâne atunci cand sunt importate en-gros in baza unui permis de import. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA  DE  ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Zahar admis in baza unui permis de import. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
19.01-05 In baza unui permis de import 

 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate diverse comestibile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
22.01-09 Admise în baza unui permis emis de Departamentul Vămilor 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi piatra; material pentru tencuit; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 
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Nu există informaţii 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curaţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, amidon modificat, clei; enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 

anumite preparate combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Plastic şi articole din plastic 
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Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei tipografice; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Doar revistele pornografice sunt interzise. 

 
 

SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantela, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 
din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Tricotaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accseorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
62.01-17 Admise in baza unui permis emis de Autoritatea Vamala. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII,  UMBRELE, UMBRELE  DE 
SOARE,   BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN 
ACESTEA;  PENE  ŞI  PUF  ŞI   ARTICOLE  DIN  ACESTEA; 
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA 
XIII: 

ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii - 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat pentru utilizări ulterioare în sistemul armonizat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:  Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 
ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la art. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
88.01-05 Piese de schimb pentru avione, este necesar un permis emis de Vama si 

Departamentul Accizelor. 



Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE,  INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Admise în baza unui permis de import emis de poliţie 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite articole 



Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

N.B. Lesotho nu a publicat partea a doua. 



 
 
Prima parte: 

Letonia 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor şi lipitorilor. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

03.01-07 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

04.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04 Bulbi de zambila, rizomi de mac de gradina, butaşi şi tăieturi de crizanteme şi 
garoafe, seminţe de plante leguminoase şi seminţe în carantina. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 10: Cereale 
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Letonia 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE    PRELUCRATE;CEARA    DE    ORIGINE 

 
 

Capitolul 15: Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
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Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

28.44   Substanţe şi materiale radioactive. 

Capitolul 29:  Produse chimice organice  

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
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29.39 Stupefiante şi substanţe psihotrope. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 
* Obiecte interzise 

36.01- 06 Explozibili si materiale inflamabile 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Publicaţii nocive pentru tineret, lucrări care contravin ordinii publice şi articole 
imorale sau obscene. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de acest gen 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 
 

Nu există informaţii 

Letonia 

 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: 
 
 
 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
Nu există informaţii 
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Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 

Letonia 

 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
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Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

93.01-07 Toate tipurile de arme, părţi componente ale acestora şi muniţia lor. 
 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
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Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 
  Nu există informaţii  
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

Letonia 

 

2.1 Animale, produse animaliere şi de origine animală 
- se admit produsele de origine animală (cu excepţia conservelor) numai însotite de un verificat 

eliberat de unitatea veterinara 
- sunt interzise produsele animale brute 

 
2.2 Vegetale şi produse vegetale 
- produsele vegetale se admit la import doar însotite de un certificat fitosanitar 

 
2.8  Produse farmaceutice 
- obiecte interzise: introducerea de produse farmaceutice de orice fel în trimiterile poştale 

internaţionale având ca destinatari persoane fizice cu domiciliul în Letonia 
- obiecte admise condiţionat: potrivit noilor reglementari, sunt admise produse farmaceutice în 

trimiterile poştale numai dacă sunt destinate: 
- unei unităţi ce produce acest gen de produse 
- unei unităţi ce comercializează en-gros aceste produse 
- unui reprezentant leton al unei firme străine producătoare 

 
Trimiterile poştale care conţin produse farmaceutice şi au ca destinatari persoane juridice, trebuie să fie 
însotite de un certificat de calitate furnizat de firma producătoare a medicamentelor şi de documente 
care să conţină următoarele informaţii: 

- data lansării pe piaţă a medicamentului 
- denumirea, descrierea şi certificatul de garanţie al medicamentului 
- numărul de fabricaţie şi cantitatea fiecărui medicament 
- informaţii referitoare la furnizorul medicamentului (expeditorul - nume şi adresa) 
- informaţii referitoare la producătorul medicamentului 
- ţara de origine a medicamentului 
- destinatarul medicamentului (nume şi adresa) 
- preţul de vânzare al medicamentului plătit de către destinatar 
- numărul de înregistrare a medicamentului (conform Agenţiei Europene pentru Evaluarea 

Medicamentelor) 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
N.B. Conform legislaţiei interne, Letonia nu accepta trimiteri cu valoare declarata ce conţin devize, 
bancnote, monede, bilete de banca sau alte valori . 
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Articole interzise la import 

Liban 

 
 
 
 
Obiectele menţionate la art. 24 al Convenţiei UPU nu sunt acceptate în nici un fel de trimitere 
poştală în Liban. 

 
Administraţia poştală din Liban nu acceptă trimiteri recomandate şi colete poştale ce conţin 
monezi, bilete de bancă, obligaţiuni plătibile la purtător de orice fel, cecuri de călătorie, 
platina, aur, argint, manufacturate sau nu, pietre preţioase, articole de valoare sau articole ce 
conţin lichide sau elemente uşor lichefiabile, sticlă şi obiecte fragile. 

 
Este interzisă de asemenea introducerea de arme şi părţi ale acestora, muniţie, materiale 
explozive, produse chimice, brichete, chibrituri sau medicamente, doar dacă nu sunt însoţite 
de o reţetă sau de un document care să indice componentele şi specificaţiile lor. 

 
Importul de produse de origine animală este autorizat în cazul în care sunt însotite de un 
certificat sanitar emis de un serviciu veterinar. Aceleaşi prevederi se aplică şi produselor de 
origine vegetală, al căror import este autorizat numai dacă sunt însoţite de un certificat de 
control fitosanitar care să indice că acestea nu sunt purtătoare de boli. 
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LIBIA 
 
 

Obiecte interzise 
 
- conform art.25, Conventia Postala Universala 
Nota: se interzic in mod special carnea de porc si bauturile alcoolice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LIBIA 



Liechtenstein 
 
 
 
 
 

La fel ca şi Elveţia. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I:                           ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1:                  Animale vii 

 
Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte interzise 
01.02-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, viermilor de mătase, lipitorilor şi paraziţilor 
utilizaţi ca distrugători de insecte, destinate cercetării (vezi anexa 1) 

 
Capitolul 2:                Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10. Carne şi produse comestibile din carne care nu sunt produse industrial. Vezi partea a 
2-a, pct. 2.1 şi anexa 1. 

 
Capitolul 3:                Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07. Peşti  şi  crustacee,  moluşte  şi  alte  nevertebrate  acvatice  care  nu  sunt  produse 
industrial. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 şi anexa 1. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte admise condiţionat 
04.01-08              Lapte şi produse lactate, oua de pasare, produse comestibile de origine animală care 
04.10                    nu sunt produse industrial. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 şi anexa 1. 

 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11          Produse de origine animală neincluse în alta parte. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 şi anexa 1. 

 
 
SECTIUNEA II:                   PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6:                Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie              Cod S.H.           * Obiecte admise condiţionat 
6.1 Cepe, bulbi, tuberculi, rizomi, în diferite stadii de dezvoltare, plante de cicoare; alte 
rădăcini care nu sunt incluse la codul 12.12. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
6.2 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi, miceliu. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2 şi anexa 1. 
6.3 Flori tăiate proaspete, uscate sau tratate, pentru aranjamente florale. Vezi partea a 2- 
a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
6.4 Frunze, crengi şi alte părţi de plante cu flori sau nu, iarba, muşchi şi licheni, 
proaspeţi, uscaţi, trataţi, vopsite, impregnate sau altfel preparate pentru aranjamente ornamentale. Vezi 
partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
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Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
7.1 Cartofi, proaspeţi sau congelaţi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.2 Roşii, proaspete sau congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.3 Cepe,  haşma,  praz,  usturoi  sau  alte  legume  din  aceasta  familie,  proaspete  sau 

congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.4 Varza, conopida, napi, gulii, alte vegetale comestibile de acest tip proaspete sau 

congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.5 Lăptuci şi cicoare, proaspete sau congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.6 Morcovi, nap turcesc, salata de sfecla, ţelina, ridichi şi alte rădăcini comestibile din 

aceasta categorie, proaspete sau congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.7 Castraveţi proaspeţi sau congelaţi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.8 Alte legume, în coaja sau nu, proaspete sau congelate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi 

anexa 1. 
7.9 Alte legume, proaspete sau congelate. (vezi anexa 1) 
7.11 Legume conservate (în saramura, apa sulfuroasa, gaz de dioxid sulfuros şi alţi 

conservanţi) la care s-au adăugat alte substanţe care să le asigure o conservare 
provizorie dar care sunt improprii consumului în aceasta stare. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2 şi anexa 1. 

7.12 Legume uscate, întregi sau tăiate, porţionate sau sub forma de pudra dar nepreparate. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 

7.13 Legume uscate, în coaja, tăiate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
7.14 Rădăcini de manioc, anghinare, cartofi dulci şi alte rădăcini similare sau tuberculi 

care conţin amidon în cantitate mare, proaspeţi, congelaţi sau uscaţi, porţionaţi sub 
forma de peleta sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
8.1 Nuci de cocos, nuci de Brazilia, proaspete sau uscate, în coaja sau nu. Vezi partea a 

2-a, pct. 2.2. 
8.2 Alte tipuri de nuci, proaspete sau uscate, în coaja sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
8.3 Banane, uscate sau proaspete. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
8.4 Curmali, smochine, ananas, avocado, mango, proaspete sau uscate. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.2. 
8.5 Citrice, proaspete sau uscate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
8.6 Struguri, proaspeţi sau uscaţi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 2. 
8.7 Pepene galben şi papaia proaspete. Vezi partea a 2-a, pct. 2.. 
8.8 Mere, pere şi gutui. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
8.9 Caise, cireşe, piersici (inclusiv nectarine), prune şi tarn, proaspete. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.2. 
8.10 Alte fructe, proaspete. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
08.13 Fructe uscate, altele  decât cele  de la  codurile 08.01-08.06, amestecuri de fructe 

uscate indicate la acest capitol. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
9.1 Cafea, prăjită sau decofeinizata; cafea boabe şi substituenţi ai acesteia care conţin 

cafea. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
9.2 Ceai aromat sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
9.3 Mate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
9.9 Seminţe de anason, chimen dulce, coriandru, chimen, ienupăr. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2. 
2 
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9.10 Ghimbir, şofran, cimbru, frunze de dafin, curry şi condimente. Vezi partea a 2-a, pct. 
2.2. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.1 Grâu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.2 Secara. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.3 Orz. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.4 Ovăz. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.5 Porumb. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.6 Orez. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
10.08 Hrişcă, mei, mei italian; alte cereale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.1 Făină de grâu sau în amestec cu secara Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
11.2 Făină de cereale, alta decât cea de grâu sau grâu cu secara Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
11.3 Pudra şi pelete de cereale. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
11.4 Seminţe de cereale prelucrate, cu excepţia orezului de la codul 10.06; germeni de 

cereale, întregi, presate, fulgi sau măcinate. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
11.6 Făină şi pudra de legume uscate de la codurile 07.13; făină de sago (un fel de apret) 

sau de rădăcini şi tuberculi ale legumelor indicate la codul 07.14 şi ale produselor de 
la capitolul 8. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

11.7 Malţ, prăjit sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

12.1 Boabe de soia, zdrobite sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.2 Alune de pământ neprăjite sau prelucrate în alt mod, în coaja sau nu. Vezi partea a 2- 
a, pct. 2.2. 
12.3 Copra. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.4 Seminţe de în, zdrobite sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.5 Seminţe de rapiţă, zdrobite sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.6 Seminţe de floarea-soarelui, zdrobite sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.7 Alte seminţe de fructe oleaginoase, zdrobite sau nu. 
12.8 Făină de seminţe de fructe oleaginoase, altele decât cele de muştar. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.2. 
12.9 Seminţe, fructe şi spori, utilizate pentru semănat. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.10 Hamei, proaspăt sau uscat, sub forma de pudra sau pelete. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
12.11 Plante şi părţi de plante (inclusiv seminţe şi fructe), proaspete sau uscate, tăiate sau 

nu şi sub forma de pudra, utilizate în parfumerie, farmacie sau pentru producerea de 
insecticide şi fungicide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

12.12 Boabe de roşcove, plante marine şi alge, sfecla de zahăr, trestie de zahăr, proaspete 
sau uscate, tăiate sau nu; sâmburi şi miez de fructe şi alte produse vegetale pentru 
consum alimentar, neincluse în alta parte. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

12.13 Paie şi păstăi de cereale nepreparate, tocate sau nu, presate sau nu sub forma de 
pelete. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

12.14 Sfecla furajera, nutreţuri, fan, lucerna, trifoi, varza furajera, măzăriche şi alte produse 
furajere similare, sub forma de pelete sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
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Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 şi anexa 1. 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01. Materii vegetale pentru împletit. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
14.2 Materii vegetale pentru umplut şi căptuşit, cu suport sau nu din alte materiale. Vezi 

partea a 2-a, pct. 2.2. 
14.3 Materii vegetale utilizate pentru maturi sau perii (ex: pir), sub forma de suluri. Vezi 

partea a 2-a, pct. 2.2. 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: 

 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01 Zahăr (să nu depăşească maxim 1 kg.) (vezi anexa 1) 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.1 1801.00 Boabe de cacao, întregi sau zdrobite, prăjite sau crude. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2, 

anexa 1. 
18.2 1802.00   Coji de cacao şi alte resturi de cacao. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2, anexa 1. 
18.06 Ciocolata şi alte preparate care conţin cacao. (vezi anexa 1). 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.03 Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decât cu acid acetic sau oţet. 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.03-08. Bere şi băuturi alcoolice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.4 şi anexa 1. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 şi anexa 1. 
23.02 Tarate şi alte reziduri obţinute din prelucrarea cerealelor şi a plantelor leguminoase, 

sub forma de pelete sau granule. Preparate de acest tip pentru alimentaţia animalelor. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1 

 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.02-03. Tutun şi substituenţii prelucraţi ai acestuia. Vezi partea a 2-a, pct. 2.5 şi anexa 1. 

 

 
 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01-30 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.01-21 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

27.03 Turba. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
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SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.04.   2804.80.  Narcotice 
28.11.   2811.29.  Stupefiante şi substanţe toxice (vezi anexa 1) 
28.27 2827.39 Vezi partea a 2-a, pct. 2.7 

2827.60 
28.37 2837.19 
28.43 2843.21 
28.44-45 Materii şi resturi radioactive 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 

Poziţie 
29.15 

 
2915.60 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Narcotice. 

29.16  Stupefiante şi substanţe toxice (vezi anexa 1) 
29.17 2917.19 Vezi partea a 2-a, pct. 2.7 şi anexa 1. 
29.18   
29.21   
29.22 2922.49  
29.31   
29.33 2933.11  

 2933.21  
 2933.31  
 2933.51  
 2933.69  
 2933.90  
29.34 2934.30  

 2934.90  
29.37 2937.10  
29.39 2939.10  

 2939.49  
 2939.90  
  Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 şi anexa 1. 

 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.04.   3004.39   Narcotice 

3004.40.  Stupefiante şi substanţe toxice şi substanţele indicate la anexa 1. 
3004.90.  Vezi partea a 2-a, pct. 2.7 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01-05 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 
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Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.01-15 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

33.03 Parfum şi apa de toaleta. (vezi anexa 1). 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01-07 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.01-07 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06. Explozibili şi materii inflamabile şi alte materii periculoase. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01-26 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.01-17 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 
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SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01 Lemn pentru încălzit sub forma de butuci, nuiele şi snopuri de lemn; şipci, rumeguş 

şi resturi de lemn, brichete de cărbune, lemn sub forma de pelete sau alte forme 
similare. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

44.3 Lemn brut cu coaja sau fara coaja, tăiat sau nu. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
44.4 Ţăruşi şi pripoane din lemn, stâlpi de lemn, drepţi, bete de lemn, lemn prelucrat, 

pentru producerea bastoanelor, a umbrelelor, a uneltelor de mana sau altor obiecte 
similare; şindrila şi alte produse similare. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 

44.6 Traverse din lemn pentru sine de tren şi similare acestora.. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
44.7 Lemn tăiat, cioplit longitudinal, cojit cu o grosime de peste 6 mm. Vezi partea a 2-a, 
pct. 2.2. 
44.09 Lemn (inclusiv parchet neasamblat), profile din lemn prelucrate în orice fel 
44.13 Lemn stratificat în blocuri, planşe, lame sau profile. Vezi partea a 2-a, pct.2.2 
44.15 Lăzi, casete, tobe, cilindri sau ambalaje similare, tamburi, paleţi sau alte obiecte 

asemănătoare din lemn. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01 Pluta naturala, bruta sau prelucrata simplu, resturi de pluta; pluta zdrobita sau sub 

forma de granule sau pulbere. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01 Împletituri şi articole similare din materiale împletite, asamblate în benzi, materiale 

de împletit şi similare acestora . Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 
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SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
48.01-23 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-03 Cărţi, publicaţii şi albume care conţin inscripţionări sau imagini obscene sau imorale 
49.07 4907.00 Monezi internaţionale, cecuri de călătorie, acţiuni şi obligaţiuni bancare (vezi anexa 
1). 

49.09-11 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
50.01-13 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01-13 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
52.01-12 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
53.01-11 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

53.1 Pânză de in, bruta sau prelucrata dar nu ţesută; resturi de pânză de în. 
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53.2 Fibra de cânepa (Cannabis sativa L.), bruta sau prelucrata dar nu ţesută; resturi de 

fibra de cânepa. 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01-10 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.01-15 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.1 Perle naturale sau de cultura. 
71.2 Diamante. 
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 71.03  Pietre preţioase şi semi-pretioase (vezi anexa 1). 
71.04  Pietre preţioase sau semi-pretioase sintetice sau restaurate 
71.06  Argint (inclusiv argint placat cu aur sau platina) (vezi anexa 1) 
71.07  Metale placate cu argint semi-prelucrate 
 7110.11 Platina (vezi anexa 1) 
 7110.21 Paladiu 
 7110.31 Rhodiu 
 7110.41 Iridiu, osmiu şi ruteniu. 
71.11  Aur sau argint, metale de baza, metale placate cu platina. (vezi anexa 1). 
71.12  Deşeuri de metale preţioase şi metale placate cu metale preţioase (vezi anexa 1) 
71.13  Bijuterii şi părţi ale acestora, articole din metale preţioase sau metale placate cu 
  metale preţioase (vezi anexa 1) 
71.14  Articole din argint sau aur şi părţi ale acestora, metale placate cu metale preţioase 
  (vezi anexa 1) 
71.15  Alte articole din metale preţioase sau metale placate cu metale preţioase (vezi anexa 
1)   
71.16  Articole ce conţin perle naturale şi de cultura sau metale preţioase şi semi-pretioase 
  (naturale, sintetice sau restaurate) 
71.17  Imitaţii de bijuterii pe baza de metal, placate sau nu cu metale preţioase. 
71.18 7118.10 Monezi (altele decât cele din aur), care nu pot fi puse în circulaţie. 

  7118.90 Alte monezi. Vezi anexa 1. 

 

Lituania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
72.01-29 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
74.1 Monezi de cupru, mastic de cupru 
74.2 Cupru nerafinat 
74.3 Cupru rafinat şi aliaje de cupru neprelucrate 
74.4 Deşeuri ce conţin cupru 
74.5 Aliaje de cupru. 
74.6 Pudra de cupru. 
74.7 Bucăţi şi profile de cupru. 
74.8 Sarma de cupru. 
74.9 Foi şi placi de cupru ce au o grosime de peste 0,15 mm. 
74.10 Tabla subţire de cupru. 
74.11 Ţevi şi burlane de cupru. 
74.12 Ţevi şi garnituri din cupru pentru ţevi. 
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Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
75.1 Nichel, produşi sintetizaţi din oxid de nichel şi alte produse intermediare metalurgice 
cu nichel. 
75.2 Nichel neprelucrat. 
75.3 Deşeuri şi resturi de nichel. 
75.4 Pudra de nichel. 
75.5 Bucăţi, fire şi profile de nichel. 
75.6 Foi şi tabla subţire de nichel. 
75.7 Ţevi şi burlane de nichel (ex: mufe, coturi, bucşe) 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
76.1 Aluminiu neprelucrat. 
76.2 Deşeuri şi resturi de aluminiu. 
76.3 Pulbere de aluminiu. 
76.4 Bucăţi şi profile de aluminiu. 
76.5 Fire de aluminiu. 
76.6 Foi şi placi de aluminiu ce au o grosime de peste 0,2 mm. 
76.7 Tabla subţire de aluminiu. 
76.8 Tuburi şi burlane de aluminiu. 
76.9 Ţevi şi garnituri de aluminiu pentru burlane (ex: mufe, coturi, bucşe). 
76.10 Structuri de aluminiu; foi de aluminiu, profile, ţevi şi alte produse de aluminiu pentru 

construcţii. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
78.1 Plumb neprelucrat. 
78.2 Deşeuri şi resturi de plumb. 
78.3 Bucăţi, profile şi fire de plumb. 
78.4 Foi şi tabla subţire de plumb; pudra de plumb. 
78.5 Ţevi de plumb, garnituri de plumb de ţevi. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
79.1 Zinc neprelucrat. 
79.2 Deşeuri şi resturi de zinc. 
79.3 Pulbere de zinc. 
79.4 Bucăţi, profile şi fire de plumb. 
79.5 Foi şi tabla de zinc. 
79.6 Ţevi şi garnituri de zinc pentru ţevi. 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
80.1 Cositor neprelucrat. 
80.2 Deşeuri şi resturi de cositor. 
80.3 Bucăţi, profile şi fire de cositor. 
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80.4 Foi şi placi de cositor ce au grosimea de peste 0.2 mm. 
80.5 Tabla de cositor cu grosimea de maxim 0.2 mm; pudra de cositor. 
80.6 Ţevi şi garnituri de cositor pentru ţevi. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
81.1 Wolfram şi articole din acesta inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.2 Molibden şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.3 Tantal şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.4 Magneziu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.5 Cobalt şi alte produse intermediare metalurgice cu cobalt; articole din cobalt, 
inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.6 Bismut şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.7 Cadmiu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.8 Titaniu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.9 Zirconiu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.10 Antimoniu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.11 Magneziu şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.12 Beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu, indiu, niobiu, reniu, taliu şi articole 

din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi. 
81.13 Ciment şi articole din acesta, inclusiv deşeuri şi resturi.Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01-85 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01 Vezi partea a 2-a, pct. 2.16. 
85.25-27 Aparatele şi echipamentele radioelectronice care emit unde radio pot fi importate pe 

baza unui permis emis de Inspectoratul de Telecomunicaţii. 
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SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.33 Materiale necesare pentru fabricarea narcoticelor, substanţelor psihotrope şi 

substanţelor toxice. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
90.09  Aparatele color de fotocopiat pot fi importate pe baza unui permis emis de Ministerul 

  de Interne. 
 9009.11 Fotocopiatoare electrostatice care reproduc imaginea reala printr-un proces direct de 
  fotocopiere. 
 9009.12 Fotocopiatoare electrostatice care reproduc imaginea reala printr-un proces indirect 
  de fotocopiere. 
 9009.21 Fotocopiatoare cu sisteme optice incorporate. 
 9009.22 Fotocopiatoare care funcţionează pe baza de contact 

 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.13 9113.10   Curele şi brăţări de ceas; părţi ale acestora; curele şi brăţări de ceas cu metale 
preţioase sau cu metale placate cu metale preţioase. 

9113.20   Curele şi brăţări de ceas pe baza de metal, placate sau nu cu aur şi argint. 
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Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme, părţi şi accesorii ale acestora. Vezi partea a 2-a, pct. 2.16 şi anexa 1 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Muniţie militară şi de politie, echipamente de protecţie pentru uz anti-infractional şi 
pentru antrenament. Acestea pot fi importate pe baza unui permis emis de Ministerul 
de Interne (vezi anexa 1). 

 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.05 Colecţii sau piese de colecţie din următoarele domenii: istorie, anatomie, 

mineralogie, botanica, arheologie, zoologie, paleontologie, etnografie şi 
numismatica. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 şi anexa 1. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale şi produse de origine animală 
Importul produselor alimentare şi materiilor brute de origine animală este admis sub rezerva prezentării 
unui certificat de cantitate. Importul este interzis atunci când ambalajele industriale sunt deteriorate, 
când termenul limita de consum a fost depăşit sau dacă caracteristicile organoleptice s-au modificat. 
Animalele sălbatice, inclusiv blană şi ouăle acestora, animalele împăiate, trofeele de vânătoare şi 
pescuit şi produsele în stare bruta obţinute din animale sălbatice, inclusiv părţile acestora, nu pot fi 
importate sau exportate fără autorizaţie din partea Ministerului Protecţiei Mediului. 
2.1.1 Produse alimentare 
Produsele alimentare şi materiile brute de origine animală nu pot fi importate sau exportate fara 
autorizaţie din partea Serviciului Naţional Veterinar. 

 
2.2 Plante şi produse din acestea 
Importul plantelor şi produselor din acestea precum şi transportul acestora în tranzit sunt supuse 
prezentării unui certificat fitosanitar eliberat din ţara exportatoare, aceste produse fiind supuse 
inspecţiei serviciului de carantina. Pentru importul acestor bunuri este necesar să se prezinte un permis 
de carantina eliberat de Serviciul Lituanian de Inspecţie şi Carantina a Plantelor în care codurile de 
identificare a produselor trebuie să corespunda Sistemului Armonizat de Desemnare şi Codificare a 
Mărfurilor. 

 
 

Vămuirea trimiterilor poştale care conţin produse din plante se va face în prezenta specialiştilor 
Serviciului de Inspecţie şi Carantina a Plantelor. La sfârşitul procesului de vămuire trimiterile poştale 
vor fi marcate cu un timbru ce are inscripţionat cuvântul "LITUANIA" şi prezintă desenat un şarpe şi 
spice de grâu. 

 
Importul bacteriilor vii şi ciupercilor, viruşilor, nematodelor, insectelor (vii sau nu), a seminţelor, 
ierbarelor şi eşantioanelor de îngrăşăminte, este admis numai în scop ştiinţific. 

 
Pot fi importate în trimiteri poştale, fara certificat fitosanitar sau de carantina, maxim 15 pachete cu 
seminţe de flori sau de plante (cu excepţia seminţelor leguminoaselor). Persoanele juridice şi fizice pot 
expedia în trimiteri poştale seminţe, răsaduri, germeni, insecte vii, agenţi de origine vegetală cauzatori 
de boli, pământ, cu condiţia ca acestea să fie însotite de un certificat fitosanitar. Instituţiile de cercetare, 
administraţiile grădinilor botanice şi alte organizaţii de cercetare care derulează programe de schimb cu 
alte instituţii similare pot expedia mici mostre de seminţe, răsaduri şi germeni fara certificat fitosanitar 
dacă ambalajul trimiterii poştale este marcat. 

 
Plantele şi produsele de origine vegetală care pot produce infecţii şi care pot răspândi paraziţi, pot fi 
importaţi sau exportate doar cu autorizaţie de la Serviciul de Inspecţie şi Carantina a Plantelor. 

 
Bunurile de origine animală care pot răspândi boli sau paraziţi sunt admise la import doar pe baza 
acordului Serviciului de Inspecţie şi Carantina a Plantelor 

 
2.4 Băuturi, băuturi alcoolice 
Articole (bunuri) al căror import în Lituania pentru persoanele fizice este limitat. 

 

Numele articolului Cantitatea admisa pentru o persoana Observaţii 
Alcool etilic, băuturi   
spirtoase şi lichioruri,   
alte băuturi alcoolice 1 litru Admise pentru 
Vin 2 litri persoane de 16 ani 
Şampanie 2 litri şi peste 
Bere 5 litri  
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2.5. Tutun 
Importul este limitat. Este permisa expedierea a 200 ţigarete sau 250 g tutun sau o combinaţie a 
acestora, cu condiţia să nu fie depăşită greutatea de 250 g 
Cantităţile indicate mai sus pot fi expediate de persoane cu vârsta de peste 16 ani 

 
2.8 Produse farmaceutice 
Este interzis importul medicamentelor menţionate în lista de la pct. 2.7 
2.9 Nu sunt interzise 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 Este interzis importul substanţelor (bunurilor) periculoase, listate în documentul Naţiunilor Unite 
ST/SG/AC.10/1/Rev.2. Autoritatea vamală din Lituania utilizează lista substanţelor periculoase 
întocmite conform documentului Naţiunilor Unite ST/SG/AC.10/1/Rev.2, care nu corespunde 
Sistemului Armonizat de Desemnare şi Codificare a Mărfurilor. Din aceasta cauza, "partea a 2-a, pct. 
2.16" înseamnă faptul ca substanţele periculoase în discuţie pot fi fac parte din capitolul respectiv. 

 
 

2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 
Este interzis importul sau exportul în trimiteri poştale simple a: 

- cecurilor de călătorie 
- banilor lichizi (numerar) 
- titlurilor (conform listei aprobate de Ministerul de Finanţe) 

 
2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase şi metale, obiecte din acestea, imitaţii de 
bijuterii 
Este interzis importul sau exportul în trimiteri poştale simple a: 

- bijuteriilor 
- metalelor preţioase 

-  pietrelor preţioase care 
cântăresc peste 50 gr. 

 
2.13 Echipament radio 
Echipamentele radio sau electrice care emit unde radio pot fi importate sau exportate prin posta sub 
rezerva autorizaţiei de la Inspectoratul Naţional de Comunicaţii şi Echipamente Electrice. 

 
2.15 Material de război 
Muniţiile destinate politiei sau armatei, securităţii, materiale de securitate şi control special, materialele 
de lupta împotriva criminalităţii sau utile forţelor de politie pot fi importate sau exportate cu autorizaţia 
de la Ministerului de Interne. 

 
2.17 Obiecte de arta şi antichităţi 
Obiectele de valoare culturala, antichităţile, chihlimbarul brut pot fi importate sau exportate în baza 
autorizaţiei Serviciului de Protecţie a Artefactelor Culturale a Ministerului de Interne. 

 
2.18 Fotocopiatoare 
Fotocopiatoarele color pot fi importate sau exportate cu autorizaţie de la Ministerul de Interne. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Întocmirea declaraţiei vamale 
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare în vederea aplicării taxelor vamale şi 
efectuării măsurătorilor de control atât la import cat şi la export. În declaraţia vamală trebuie să se 
precizeze: 

- numele expeditorului/destinatarului 
- ţara de origine şi destinaţia trimiterii poştale 
- descrierea conţinutului trimiterii în Sistemul Armonizat de Desemnare şi Codificare a Mărfurilor 
- greutatea bruta şi neta 
- valoarea trimiterii poştale menţionând unitatea monetara utilizata. 
Pe lângă toate acestea, conform regulamentelor vamale, în declaraţia vamală trebuie menţionat şi 
caracterul trimiterii poştale (ex: cadouri, eşantioane, bunuri admise temporar sau returnate). 

 
3.4 Alte dispoziţii 
Legislaţia vamală se afla intr-o continua dezvoltare iar activitatea vamală este reglementata de o serie 
de documente ale căror modificări sunt în concordanta cu situaţia economica a tarii. 
Alte dispoziţii: 
1. este interzis importul sau exportul produselor dacă natura şi ambalajul acestora pot fi periculoase 

pentru lucrătorii poştali sau pot deteriora sau distruge trimiterile poştale. 
2. este interzis importul sau exportul articolelor cu înscrisuri şi imagini imorale. 
3. este interzis importul sau exportul articolelor sau bunurilor care sunt interzise de către legislaţia 

din Lituania şi de rezoluţiile adoptate de guvernul acestei ţări. 
 

În baza Rezoluţiei nr.1233 din 7 octombrie 2003 adoptata de Guvernul lituanian administraţia poştală 
din Lituania doreşte să informeze administraţiile din ţările membre ale Uniunii ca a modificat lista cu 
obiectele interzise la import şi admise condiţionat în Lituania. 

 
Articolele interzise pentru transportul prin posta în sau către Lituania 
1. Monede locale sau străine, cu excepţia sumelor importate sau exportate de Banca Naţionala şi 

instituţiile acesteia. Toate persoanele fizice sau juridice pot expedia monede comemorative sau de 
colecţie 

2. Certificate financiare (conform listei aprobate de Ministerul Finanţelor) 
3. Cecuri de călătorie (este interzisa expedierea lor prin intermediul trimiterilor poştale simple) 
4. Reziduri din metale şi pietre preţioase 
5. Materiale şi deşeuri radioactive 
6. Narcotice şi substanţe psihotrope 
7. Alte articole (bunuri) a căror import este interzis prin legislaţia din Lituania 

 
Articole care necesita autorizare pentru a fi expediate utilizând serviciile poştale (condiţii de 
admitere) 
1. Arme de foc din categoria B, C şi D, muniţie, diferite categorii de arme de foc de colecţie, părţi ale 

acestora, muniţie pentru politie, echipament special de supraveghere, echipament de lupta împotriva 
criminalităţii, articole pirotehnice civile. Aceste articole pot fi expediate doar după obţinerea unei 
autorizaţii din partea Departamentului de Politie din Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Obiecte cu valoare culturala, opere de arta, antichităţi. Aceste articole pot fi expediate doar după 
obţinerea unui permis emis de Ministerul de Cultura, Departamentul pentru Protecţia obiectelor cu 
valoare culturala. 

3. Metale preţioase şi bijuterii, articole confecţionate din acestea (este obligatoriu a fi obţinut un 
certificat de calitate din partea Serviciului de Inspecţie al Marcajelor, cu excepţia persoanelor fizice 
care pot expedia metale preţioase şi bijuterii cu o greutate de max. 25 g). 

4. Animalele sălbatice, moarte sau vii, părţi ale acestora, produse din acestea uşor de identificat 
(trofee de vânătoare sau de pescuit), oua, icre, blanuri (prelucrate sau nu), animale împăiate, alte 
articole şi produse care aparţin regnului animal. Asemenea articole pot fi exportate doar pe baza 
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unei autorizaţii obţinute din partea Ministerului Protecţiei mediului sau din partea Serviciului 
Veterinar de Alimentaţie Publică (în funcţie de jurisdicţie). 

5. Produse  de  origine  animală  şi  materii  brute.  Aceste  articole  pot  fi  importate  sau  exportate 
respectând instrucţiunile Serviciului Veterinar de Alimentaţie Publica . 

6. Plante, produse vegetale şi alte articole care pot conţine organisme periculoase pot fi expediate doar 
după obţinerea unei autorizări din partea Serviciului de protecţie a Plantelor 

7. Deşeurile pentru export, import sau în tranzit prin Lituania sunt permise cu autorizaţia din partea 
organismului abilitat şi în conformitate cu legislaţia aprobata de Ministerul de Protecţie a Mediului 

 
Articole supuse restricţiilor care pot fi importate de persoane fizice 

 
1. 1 litru lichide alcoolice (coduri 22.04-2206.00, 22.08) 
2. 50 ţigarete sau 10 ţigări sau 50g tutun de fumat (coduri 24.02, 2403.91, 2403.99) 
3. 50 g parfum sau 0,25 l de apa de toaleta (coduri 33.01-33.07) 
4. 1 kg cafea (cod 09.01) 
5. 0,5 kg ciocolata sau alte produse alimentare care conţin cacao (cod 18.06) 
6.   1 kg zahăr (coduri 17.01,1702.30, 1702.40, 1702.90) 
7.   25 g bijuterii (cantitatea totala de metale şi pietre preţioase, perle) (coduri 71.13-71.16) 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06.  01.06.00  Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi fagurilor de albine 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albinele şi fagurii de albine. Vezi a doua parte, 2.1.1 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01 Carne de orice tip: în funcţie de natura şi provenienţa acestor produse, 

importul lor este fie interzis, fie reglementat. 
02.05 
02.07-08 
02.10 
02.06 Măruntaie de orice tip: în funcţie de natura şi provenienţa acestor 

produse, importul lor este fie interzis, fie reglementat. 
02.08 
02.10 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Carne şi măruntaie de orice tip. Vezi a doua parte 2.1.2. 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşte şi fructe de mare în stare proaspătă; în funcţie de natura şi 

provenienţa acestor produse, importul lor este fie interzis, fie reglementat. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Orice produs. Vezi a doua parte, 2.1.2. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01 Lapte şi produse din lapte. Vezi a doua parte, 2.1.1 
4.6 Vezi a doua parte, 2.1.1 
4.7 Oua de pasare. Vezi a doua parte, 2.1.1. 
4.8 Vezi a doua parte, 2.1.1 
4.9 0409.00   Miere naturala. Vezi a doua parte, 2.1.1. 
4.10 0410.00   Alte produse. Vezi a doua parte, 2.1.1 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.05 Produse din carne de animale sălbatice pe cale de dispariţie (fildeş, corn 

de rinocer). Vezi a doua parte, 2.2, dispoziţii speciale. 
05.07 
Ediţie: 2007 1 
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05.11 0511.10 Sperma de animale de reproducere 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01 Plante vii, bulbi de flori şi flori tăiate contaminate de paraziţi periculoşi 

pentru culturi. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
06.04 Toate plantele, părţi de plante, arbori, arbuşti, bulbi de flori şi flori tăiate. 

Vezi a doua parte, 22. 
 

* Obiecte interzise 
06.02 0602.10   Butaşi şi vita de vie (derogări posibile, vezi mai jos) 

0602.20 
0602.10   Butaşi de plop fara rădăcină, răsad de plop (derogări posibile, vezi mai jos) 
0602.99 
0602.10   Butaşi de castan fara rădăcina, răsad de castan 
0602.20 
0602.20   Butaşi, altoi şi plante ce aparţin tipurilor Citrus, Fortunella şi Poncirus. 
0602.90 

* Obiecte admise condiţionat 
06.02 Plante vii şi părţi de plante din familia rozaceelor. Plante vii, părţi vii, 

arbori, arbuşti, altoi şi butaşi care provin din ţări contaminate cu păduchele 
de San Jose. Vezi a doua parte, 22. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01 
13.02 1302.11   Opiu. Vezi a doua parte, 2.4. 

 
Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.02 1602.10 Preparate din carne, peşte, crustacee, conform naturii sau provenienţei, 

1602.20  importul este fie interzis, fie reglementat. 16.03-

05 Produse pe baza de carne. Vezi a doua parte, 2.1.2 

Capitolul 17:  Zahăr şi produse zaharoase 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.39 2839.90   Altele  
28.44 2844.10   Uraniu natural şi compuşii săi; aliaje, dispersii (inclusiv cimenturi), 

produse ceramice şi amestecuri ce conţin uraniu natural sau compuşi de 
uraniu natural. 

2844.50   Elemente combustibile (cartuşe) folosite (iradiate) de reactori nucleari. 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10   Morfina  

2939.90   Cocaina, alte stupefiante. Vezi a doua parte, 2.29. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08-22  Produse antiparazitare pentru uz agricol 
38.23 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02 Imprimate: se refera în totalitate sau în parte la loterii sau pariuri 

neautorizate în Luxemburg. Imitaţii de timbre poştale, bilete de banca, sau 
alte valori fiduciare. 

49.03 4903.00 Pamflete anonime, fara indicarea tipografului. 
49.04 4904.00 

 4905.10 
 4905.91 
 4905.99 

49.07 4907.00 
49.11  

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 

textile sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. 
55.01-55.16 Nu există restricţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Poziţie Cod S.H. 
58.01-58.11 Nu există restricţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 



Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
  * Obiecte admise condiţionat 

93.01 9301.00 Arme şi muniţii. Vezi a doua parte, 2.93. 
93.02 9302.00  
93.04 9304.00  
93.05 9305.10  

 9305.90  
93.06 9306.21  

 9306.30  
93.07 9307.00  

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diverse obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1. Animale şi produse din regnul animal 

 
2.1.1 Albine, faguri de albine 
Pentru importul albinelor şi fagurilor de albine, se aplica următoarele dispoziţii: 

a) importul se face prin prezentarea unui certificat, stabilit pe lot de albine sau pe 
trimitere, care să ateste faptul ca albinele şi fagurii de albine provin din stupi 
necontaminaţi cu acarioza, neosemoză şi paraziţi ai albinelor, situaţi pe o raza de 3 
km în care nu s-a constat nici o maladie dintre acestea timp de un an de zile. 

b) veterinarul biroului de inspecţie frontalier controlează trimiterile pe baza de certificat, 
al cărui conţinut trebuie să corespunda condiţiilor enunţate în autorizaţia de import 
eliberată de către Ministerul Agriculturii. 

Importul prin posta nu poate fi făcut decât în condiţiile în care insectele nu produc înţepături. 
 
2.1.2 Produse din regnul animal (produse animaliere şi de origine animală destinate 
consumului uman sau animalelor de companie) 

 
Produsele din regnul animal importate trebuie să fie însotite de un certificat de origine şi de 
sănătate, de salubritate eliberat de un birou veterinar din ţara exportatoare. Acest certificat 
trebuie să fie conform modelului stabilit de către autorităţile comunitare. 

 
Importul acestui tip de produse sau al celor care provin din ţări nemembre ale Comunităţii 
Economice Europene este subordonat prezentării unei autorizaţii generale sau individuale 
eliberate de către Administraţia Serviciilor Veterinare. Autorizaţia nu este ceruta dacă 
importurile de produse animale sunt reglate prin dispoziţii comunitare. 

 
Importul produselor din carne şi peşte se face pe baza unui certificat de salubritate eliberat de 
un oficiu veterinar din ţara exportatorului. Lista tarilor în care este autorizat importul acestor 
produse este stabilita de Comisia Comunităţii Europene. 

 
Dispoziţiile prezentate mai sus nu se aplica produselor pe baza de carne care sunt expediate în 
trimiteri mici adresate persoanelor fizice, fara caracter comercial, în condiţiile în care cantitatea 
expediata nu depăşeşte 1 kg. şi dacă provin din ţări în care nu este interzis importul din motive 
de ordin sanitar. 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 
Regula generala 

 
Condiţiile generale de import atât ale vegetalelor sau produselor vegetale, cat şi ale ambalajelor 
lor, susceptibile de a servi ca suport organismelor periculoase pentru culturi, sunt stabilite de 
Administraţia Serviciilor Tehnice din agricultura, serviciului pentru protecţia vegetalelor. 

 
Pentru importul lor, aceste produse trebuie să fie examinate de către un agent al protecţiei 
vegetalelor şi să fie însotite de un certificat fitosanitar eliberat în ţara de origine , conform 
modelului din anexa 1. 

 
Cazuri particulare: 



Dispoziţiile particulare, relative cu privire la disputele contra introducerii paraziţilor (ex: păduchele de 
San Jose, etc.), completează dispoziţiile generale de control fitosanitar. Acestea sunt: 
- interdicţia de import pentru anumite produse care provin din anumite ţări 
- aplicarea unor masuri mai restrictive (prezentarea unei autorizaţii tehnice de import) 
- restricţii de import mai stricte (dezinsecţia obligatorie a produselor, efectuata numai în birourile de 

vama echipate cu instalaţii adecvate (de fumigaţie) 
- masuri referitoare la prezentarea vegetalelor 
- obligativitatea pentru diverse produse de a fi însotite de certificate fitosanitare care comporta 

menţiuni suplimentare. 
 

Excepţii: 
 

Prescripţiile referitoare la certificate şi controale nu sunt aplicate în cazul importului unor cantităţi 
mici de fructe proaspete, flori tăiate, părţi de plante pentru ornament, cartofi, plante de apartament, 
bulbi de flori cu condiţia ca acestea să fie destinate şi utilizate de către importator în scopuri 
necomerciale. 
Orice informaţie  suplimentara  referitoare  la  dispoziţii  şi  interdicţii  se  poate  obţine  de  la 
Ministerul Agriculturii, Administraţia Serviciilor Tehnice din agricultura. 

 
 
Dispoziţii speciale: 

 
Importul anumitor specii de fauna şi flora sălbatice pe cale de dispariţie este restricţionat prin 
aplicarea Convenţiei de la Washington. Importul acestor produse este autorizat pe baza 
prezentării unui permis de import şi a unui permis de export care certifica faptul ca speciile 
respective nu au fost obţinute prin încălcarea legilor privind conservarea faunei şi florei. 
În Marele Ducat al Luxemburgului, permisele de import şi certificatele pentru re-expediere 
sunt eliberate de către Ministerul Agriculturii. 

 
2.93 Arme şi muniţii 
a) Armele interzise la import 

 
Armele, muniţia şi alte instrumente destinate a aduce prejudicii persoanelor prin intermediul 
substanţelor lacrimogene, toxice, axfisiante, inhibitive, cat şi muniţia lor;  armele  şi 
mecanismele care pot provoca lovituri şi explozii, precum şi muniţiile lor; arme albe a căror 
lama are mai mult de un tăiş, baionete, săbiile, spadele, săgeţile, stiletele, cuţitele de aruncat, 
cuţitele cu zimţi, castete, teci de săbii sau spade. 

 
b) Arme şi accesorii supuse autorizării Ministerului Justiţiei 

 
Pistoale şi revolvere cu aer comprimat; pistoale şi revolvere cu cartuşe cu substanţe inhibitive; 
pistoale şi revolvere pentru apărare şi sport; carabine şi puşti cu aer comprimat; carabine şi 
puşti recunoscute ca fiind pentru vânătoare şi sport; carabine şi puşti militare cu caracteristici 
de funcţionare şi de performanta identice armelor de sport şi celor de vânătoare sau 
transformate în arme de sport sau de vânătoare; cuţite cu zimţi care sunt special destinate 
vânătorii; bastoane de cauciuc; muniţii necesare armelor indicate mai sus;  amortizoare; 
arbalete a căror forţă de propulsie a săgeţilor este superioara de 10 kg. 

 
2.29 Stupefiante 
Importul stupefiantelor, preparatelor şi specialităţilor farmaceutice care conţin stupefiante, 
medicamente, substanţe toxice şi halucinogene este supus  prezentării unei autorizaţii eliberate 
de către Ministerul Sănătăţii Publice. 
Importul de diacetilmorfina (heroina) este interzis. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1.Completarea declaraţiilor vamale 
 
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate indicaţiile necesare pentru aplicarea drepturilor, 
taxelor şi masurilor de control, atât la import cat şi la export: 
- numele, prenumele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
- denumirea mărfurilor conţinute şi indicele de codificare în sistem armonizat 
- valoarea trimiterii, precizând unitatea monetara folosita. 

 
Completările relative la situaţia mărfurilor privind reglementarea vamală (cadouri, eşantioane, 
mărfuri în retur sau mărfuri admise temporar) trebuie să fie indicate pe declaraţia vamală. 
Declaraţiile vamale trebuie să comporte semnătura manuscrisă a declaranţilor. 

 
3.2 Necesitatea introducerii facturilor 

 
Introducerea facturilor în colete nu este obligatorie; cu toate acestea, autoritatea vamală se 
bazează pe factura pentru stabilirea valorii în vama. În consecinţăs, este recomandata anexarea 
acesteia, pentru ca vămuirea să se efectueze rapid. 

 
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 

 
Originea mărfurilor trebuie să fie justificata pentru ca produsele să poată beneficia de un regim 
tarifar preferenţial rezultat din acordurile încheiate de către Comunitatea Economica 
Europeana cu diferitele ţări, sau din deciziile de asociere ale tarilor şi teritoriilor care depind de 
anumite state membre ale Comunităţii Economice Europene (CEE). 

 
Este cerut un certificat EUR1: 
- pentru mărfurile schimbate între ţări ale CEE şi ţările din AELE (Austria, Finlanda, 

Islanda, Norvegia, Suedia, Elveţia) 
- în relaţiile preferenţiale cu anumite state din Africa, Caraibe şi Pacific (statele ACP) 
- în relaţiile preferenţiale cu teritoriile spaniole din Ceuta, Mellila şi insulele Canare 
- în relaţiile preferenţiale cu ţările din Maghreb (Algeria, Tunisia, Maroc) 
- în  relaţiile preferenţiale  cu anumite ţări mediteraneene (Cipru,  Egipt, Israel,  Iordania, 

Liban, Malta, Siria, Iugoslavia) 
- în relaţiile preferenţiale cu insulele Feroe. 

 
Exceptând dispoziţiile de mai sus, certificatul EUR 1 poate fi înlocuit: 
- fie cu formularul EUR2, stabilit  de către exportator cu condiţia ca valoarea trimiterii să nu 

depăşească: 
- 3070 EUR în schimburile cu Cipru, Egipt, Israel, Liban, Maroc, 

Iordania, Malta, statele ACP, PTOMA, Yugoslavia 
- 2825 EUR în schimburile cu alte ţări care beneficiază de acorduri 

preferenţiale 
- fie printr-o simplă declaraţie a exportatorului pe factura a cărei valoare să nu depăşească: 

- 5380 EUR în schimburile cu ţările AELE 
- 5230 EUR în schimburile cu teritoriile spaniole din Ceuta şi Mellita 
- 3150 EUR în schimburile cu Andora. 



Un certificat de origine model A este solicitat pentru aplicarea unui regim preferenţial pentru 
mărfurile originare din ţările dezvoltate (PED). 

 
3.4.Trimiterile mici adresate particularilor 
- autoritatea vamală poate aplica o taxare forfetara trimiterilor mici adresate persoanelor 

fizice, atunci când trimiterile : 
- prezintă un caracter ocazional 
- sunt folosite pentru uzul personal sau familial ale destinatarilor şi, 

prin natura şi cantitatea lor, nu fac obiectul unei comercializări 
- nu au o valoare vamală mai mare de 215 EUR. 

 
3.5 Formalităţi de control şi de restricţie 
- importul anumitor mărfuri străine poate fi subordonat prezentării unui document de control 

cum ar fi licenţa de import (depinde de produsul şi ţara de provenienţa). 
Reglementarea este comuna cu Belgia (UEBL). 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii. 

 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate tipurile de carne şi organe interne comestibile. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Proaspete sau congelate folosite în prepararea produselor farmaceutice. 

 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura; bulbi, rădăcini şi alte asemenea; flori 
tăiate şi plante ornamentale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului: malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Elemente chimice radioactive 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Anumite produse farmaceutice. 

 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie, produse cosmetice şi 
obiecte de uz sanitar. 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara 

artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi 
articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza 
de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 
aliaje piroforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Produse inflamabile 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.17 Articole de vulcanizare din cauciuc 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE  ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU EXCEPTIA 
VIERMILOR DE MATASE) 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite(cu excepţia blănurilor) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42:   Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale (cu excepţia viermilor de 
mătase) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN,  PRELUCRARI  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE ŞI CARTON; HARTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
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Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente manufacturate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre manufacturate discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 
tehnice din materiale textile 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE SOARE, BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF, 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 
Capitolul 67: Pene şi puf, prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 69: Produse ceramice 
Nu există informaţii 
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Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; gablonzuri, 
monede 

 
71.01-18 Pietre si metale pretioase. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: (Rezervat) 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

Nu există informaţii 
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Capitolul 81: Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 
ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETE, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Cabluri,  aparatura  de  măsură  pentru  electricitate,  transformatoare, 

cabluri electrice izolate. 
 

Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunete, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-24 Aparatura telefonica şi telegrafica, transmiţătoare de radio şi televiziune 

 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele care merg pe sine de tren, şine de tramvai şi alte 

materiale rulante şi părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Vehicule cu motor, tractoare, biciclete, mopede, motociclete, şi alte 

vehicule terestre, părţi şi accesorii ale acestora. 
 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acestora 
Nu există informaţii 
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Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; CEASORNICARIE;INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Echipamente cu raze X 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01 Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

93.06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.15. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobilier, saltele, suporturi de saltele, perne şi lenjerii de pat; aparate de 
iluminat nedefinite şi nespecificate în alta parte; reclame publicitare luminoase 
şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale şi produse 
alimentare din animale 

 
2.7. Narcotice 

 
 

2.13 Receptoare de 
televiziune 

 
 

2.15 Materiale de 
război 

 

 
Importul acestora necesită obţinerea unei autorizaţii. 

 
 

Importul produselor farmaceutice necesita o autorizaţie emisă de Directoratul 
de Servicii Sanitare. 

 
O licenţă de import emisă de serviciile economice sunt necesare pentru 
importul acestora. 

 
 

O licenţă de import emisă de Directoratul de Servicii Economice este necesară 
pentru importul de arme şi muniţii. 

 
Fac excepţie: substanţele solide, lichide şi gazoase sunt interzise – toxice, 
lacrimare, axfisiante, iritante 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
 
 

3.1. Întocmirea 
declaraţilor 
vamale 

 
 

3.2.Nevoia introducerii 
facturilor 

 
 
 
 

3.4. Provizii vamale 
diverse 

 
Declaraţiile vamale trebuie să conţină o descriere detaliata a conţinutului 
trimiterilor, valoare sa corecta, să se specifice moneda de schimb cu care au 
fost achiziţionate şi o completa identificare a expeditorului şi destinatarului. 

 
Trimiterile poştale ale căror valoare comerciala depăşeste suma de 100.000 
MOP (moneda de schimb oficiala a provinciei Macao) trebuie să fie însotite 
de o licenţă import/export emisă de Directoratul de Servicii Economice. 

 
 

Pentru import este necesară o licenţă emisă de Directoratul de Servicii 
Economice. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele  vii  cu  excepţia  albinelor,  lichenilor  şi  viermilor  de 

mătase 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albinele, lichenii şi viermii de mătase. Vezi partea a doua, pct. 2.1.1  şi 
2.1.2. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne şi măruntaie comestibile 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturală: produse comestibile 

de origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi partea a doua, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Vezi partea a doua, pct. 2.1.2. 

 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a doua, pct.2.2. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Butaşi de legume 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, 2.2.1. 
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Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Butaşi de pomi fructiferi. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, 2.2.1. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Vezi partea a doua, 2.2.1. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Vezi partea a doua 2.2.2 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 

grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Vezi partea a doua 2.2.2 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Seminţe de mac, frunze de cocaina adresate persoanelor fizice 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, pct. 2.2.2. şi 2.7. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Vezi partea a doua, pct. 2.2.3. Pentru opium, vezi partea a doua, pct. 2.7. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE  ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ;PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi partea a doua, pct. 2.1.2. şi 2.2.2. 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; 
BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16:  Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea a doua, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Vezi partea a doua, pct. 2.2.2. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Vezi partea a doua, pct. 2.2.2. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon sau de lapte; produse de 

patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Vezi partea a doua, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Vezi partea doua, pct. 2.2.2. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi partea a doua, pct. 2.2.2 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Vezi partea a doua, pct. 2.4. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Vezi partea a doua, pct. 2.1.2 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a doua, pct. 2.5. 
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SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Vezi partea a doua, pct. 2.2.1. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16 Materiale inflamabile 

 

 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28:  Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, pct. 2.8. pentru utilizarea în medicina sau în scop 
ştiinţific. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Materiale inflamabile, narcotice şi   substanţe psihotrope adresate 

persoanelor fizice 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a doua, pct.2.7. pentru substanţele care afectează stratul de 
ozon 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06 Medicamente, în baza unei autorizaţii valabile 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a doua, pct. 2.8., exceptând cantităţile pentru uz personal 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi partea a doua, pct. 2.1.8. 
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Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Vezi partea a doua, pct. 2.8.1 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Vezi partea a doua, pct. 2.8.1. 

 
Capitolul 35:  Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili, artificii, materiale inflamabile 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Materiale periculoase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pentru pesticide vezi partea a doua, pct. 2.3. 
Pentru produsele radioactive şi reactivi. Vezi partea a doua, pct.2.8.1. 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01-26 Toate tipurile de celuloid 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.01-17 Vezi partea a doua, pct. 2.10 
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SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Vezi partea a doua, pct.2.1.2 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX:   LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA 

ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA X:  PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE  HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Devize naţionale (dinari, bancnote) 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Bani şi valori. Vezi partea a doua, pct.2.17 şi 2.11. 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE,             
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;   FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-04 Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 

 

 
 
SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 

MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Vezi partea a doua, pct.2.12.2. 

 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71:  Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii 
de fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Pentru metalele preţioase şi imitaţiile de bijuterii. Vezi partea a doua, pct. 

2.12.2 şi 2.17. 
Pentru monezi. Vezi partea a doua, pct.2.17. 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.01-26 Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Vezi partea a doua, pct 2.12.2. 
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Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Vezi partea a doua, pct.2.14. 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Instrumente şi aparate de măsură. Vezi partea a doua, pct 2.14. 

Lentile de contact. Vezi partea a doua, pct.2.12.2. 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.01-09 Muzicuţe, instrumente de suflat 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Muniţie, bombe, brichete 

Arme. Vezi partea a doua, pct.2.15. 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08 Jucării. Vezi partea a doua, pct. 2.16. 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01-18 Periuţe de dinţi, pensula de machiaj pentru uz personal. 

Vezi partea a doua, pct. 2.12.2. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1. Animale şi 
produse de origine 
animală 

2.1.1. Importul este autorizat prin prezentare unui certificat eliberat 
de către Ministerul Agriculturii şi Pădurilor 
2.1.2. Importul este supus unui certificat eliberat de către Ministerul 
Sanatatii: 
a) inspecţia sanitara 
b) inspecţia de piaţă 
2.1.3. Autorizaţie din partea Ministerului Sanatatii. Autorizaţie din 
partea Ministerului Agriculturii şi Pădurilor. 
(Aviz de inspecţie sanitara-aviz de inspectare a pieţei) 

 
 
2.2. Legumele şi 
produsele  de 
origine vegetală 

Importul  este  supus  unei  autorizaţii  eliberată  de  Ministerului 
Sanatatii 
a) inspecţia sanitara 
b) inspecţia de piaţă 

 
2.2.2. Importul este supus unei autorizaţii din partea Ministerului 
Sanatatii: 
a) inspecţii sanitare 
b) inspecţii de piaţă 

 
 

2.3.Produse 
antiparazitare şi 
de uz agricol 

Importul este supus unei autorizaţii eliberate de către Ministerul 
Agriculturii şi Pădurilor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Băuturi 
alcoolice 

a) corespunzătoare pentru consum (certificat sanitar) 
b) cu privire la calitate (inspectarea pieţei) 

 
 
 
 
 
 

2.5. Tutun Importul este autorizat de către Ministerul Agriculturii şi Pădurilor 
 
2.7. Narcotice                Materialele psihotrope, plante şi parti de plante, extracte şi produse 

care conţin stupefiante. Importul este autorizat în condiţiile şi cu 
autorizaţia emise de Ministerul Sanatatii. 

 
2.8. Produse 
farmaceutice 
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armaceutice (medicamente, vaccinuri) 
a) în scopuri personale - necesita o autorizaţie eliberată de 

Ministerul Sanatatii. 
b) în scopuri veterinare - necesita o autorizaţie eliberată de 

Ministerul Sanatatii cu privire la îndeplinirea standardelor de 
consum. 

2.8.1. Pentru import este necesară o autorizaţie din partea 
Ministerului Sanatatii cu privire la corespunderea cu standardele de 
consum. 
2.8.2. Autorizaţie eliberată de către Ministerul Sanatatii 

 
 

2.10. Articole  din 
cauciuc 

Produsele  farmaceutice   şi  de  igiena  din  cauciuc  necesita   o 
autorizaţie de import eliberată de Ministerul Sanatatii. 

 
 
 
 
 

2.11. Cărţi, 
broşuri, ziare, 
imprimate 

 

 
Importul este reglementat prin legea Presei din Macedonia. 

 
 
 
 
 
 

2.12. Perle fine sau 
de cultura,  pietre 
şi metale preţioase, 
articole din aceste 
materiale, bijuterii 
de fantezie 

 

 
2.12.1. Când  sunt  destinate  comercializării,  pietrele  şi  metalele 
necesita o autorizaţie din partea Biroului de Metrologie . 
2.12.2. Este necesară o autorizaţie din partea Ministerului Sanatatii 
(care să stabilească ca nu sunt dăunătoare pentru sanatate). 

 

 
 
 
 
 
 

2.14. Instrumente 
de măsură 

Autorizaţie din partea Biroului de Metrologie. 

 
 
 
 
 
 
 

2.15. Materiale  de 
război 

Condiţii de import-prezentare unei autorizaţii eliberată de 
Ministerul Afacerilor Interne. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1 Întocmirea 
declaraţiei 
vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare 
pentru îndeplinirea formalităţilor vamale şi pentru stabilirea taxelor 
vamale: numele şi adresele expeditorului şi destinatarului, ţara de 
origine şi ţara de destinaţie, descrierea bunurilor şi codul SH al 
articolelor incluse, greutatea neta şi cea bruta, valoarea trimiterii şi 
semnătura expeditorului sau transportatorului. 

3.2 Necesitatea de 
inserare a 
facturii 

Pentru eliberarea vamală şi în scopul calculării taxelor, ataşarea 
facturii la declaraţie este obligatorie pentru trimiterile care conţin 
mărfuri. O factura pro forma este obligatorie pentru prezentarea 
mărfurilor. În cazul în care nu este furnizata o factura, Autorităţile 
Vamale vor stabilii valoarea. 

3.3 Necesitatea  de 
atestare a 
originii 
bunurilor 

 
 
 
 
 
Certificatele de origine nu sunt întotdeauna necesare. Totuşi, în 
anumite cazuri, Autorităţile Vamale pot solicita astfel de certificate. 

 
 
 
 
 
 
3.4 Prevederi 

vamale diverse 
Bunurile importate de Posta a căror valoare nu depăşeşte 100 USD 
şi   care sunt destinate consumului personale şi nu   pentru 
comercializare,  sunt  scutite  de  plata  unor  taxe  vamale.  Daca 
valoarea   bunurilor  depăşeşte  100  USD,  taxele  vamale  vor  fi 
solicitate integral.  Trimiterile poştale cu ajutoare umanitare sunt 
scutite de la taxe în cazul în  care sunt adresate unei organizaţii 
autorizate (Crucea Roşie din Macedonia, etc.) 

 
 

3.5 Prevederi cu 
privire la 
încălcări 

 

 
În principiu, toate trimiterile poştale importate în Macedonia sunt 
prezentate Autorităţii Vamale care le deschide, verifica şi apoi le 
închide. Procedura este următoarea: o declaraţie falsa din partea 
expeditorului nu constituie întotdeauna un motiv pentru confiscarea 
bunurilor de către Autorităţile Vamale. Totuşi, atunci când este 
necesar, Autorităţile Vamale pot confisca articolele şi nu va 
despăgubi nici expeditorul şi nici destinatarul. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.06-06 Toate animalele. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Toate produsele de origine animală. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Toate produsele de aceste fel 

 
Capitolul 4:  Produse lactate; oua de pasări: miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Lapte şi produse lactate, ouă , miere naturală, alte produse 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11   Păr uman, neprelucrat; resturi de păr uman, porci, par câini sau de la porcii 

mistreţi; păr de cal şi resturi de păr de cal. Intestine, stomac şi vezică de la 
animale. Piele şi alte părţi ale păsărilor, penaj, puf. 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii, copaci; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Toţi arborii vii şi alte plante, toate florile tăiate şi frunze ornamentale 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Toate legumele comestibile, unele rădăcini şi bulbi. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Toate fructele şi nucile comestibile, coji de citrice sau pepene. 
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Capitolul 9: Cafea,ceai,condimente şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Cafea, ceai verde, piper, vanilie,cuişoare. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate cerealele. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; insulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Grâu 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Plante, seminţe şi fructe de genul celor folosite în parfumerie, în farmacie 

sau pentru insecticide ori funcigide 
Produse de nutreţ. Castraveţi, sfeclă şi trestie de zahăr. 
Vezi partea a II-a, punctele 2.2., 2.7. şi 2.8.1 

 
 

Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Opium 

 
Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Toate materiile vegetale 

 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
 VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 

ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Grăsimi şi uleiuri comestibile 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16:  Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Conservele de peşte care nu au indicată ţara de origine pe fiecare ambalaj 

prin stampilare sau etichetare. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Mâncarea preparată(gătită) 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Zahăr şi produse zaharoase, melasă şi glucoză. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Cacao şi ciocolată, produse ale acestora 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate pe baza de vegetale, fructe, nuci sau alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01-09 Urmărirea conservelor care nu au indicată ţara de origine; conserve de 

legume, conserve de prune 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Conserve de alune. Produse cu arome de vanilie şi vanillin. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01-06 Vanilina în tablete şi în cantităţi mici. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Bere, vin, vermut. Cidru, mied, cidru, cidru de pere, oţet 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Tărâţe, turtă de oleaginoase, resturi ţi reziduri. 

 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 3 



Madagascar 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Frunze sau rădăcini de tutun, deşeuri de tutun, tutun fabricat, ţigări, 

ţigarete, tutun de fumat, tutun de mestecat şi prizat. 
 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
27.01-16 Uleiuri de petrol şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase. 

 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Vanilina, etilvanilina 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Mononitrotoulen, dinitrotoulen şi trinitrotoulen, ntinitroxilin. 
Nitroglicerină. Pentrite.Morfină. Cocaină, alte narcotice. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Serul uman sau animal, vaccinuri pentru medicina umană sau veterinară. 

Medicamente. Bandaje, feşe de tifon, tampoane. Instrumentar 
chirurgical (bisturiu abdominal)  steril şi materiale similare de 
sutură.  Reactivi  de  sânge  şi  diagnoză.  Ciment  dentar  şi  alte  adausuri 
dentare. Truse de prim ajutor. Preparate contraceptive chimice. 
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Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.01-07 Produşi aromatizaţi cu vanilie sau vanilina 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofolice; anumite preparate 
combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06              Praf de puşcă folosit în minerit şi vânătoare. Explozivi artizanali, siguranţe 

de fisiune, detonatori, capse de detonare sau percutare. Artificii. Petarde. 
Chibrituri. Semnale de ceaţă. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Produse din plastic şi articole similare 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.01-26 Aparate de măsură de capacitate. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.01-17 Dispozitive contraceptive. Prezervative. Tetine şi suzete fabricate din alt 
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produs decât  cauciuc  pur  vulcanizat  la cald  sau  alt  produs  aprobat  de 
Ministerul sănătăţii. 
. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Aparate de măsurat capacitatea 

 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
42.01-06 Tocuri de pistol, cartuşiere, curele şi banduliere care pot fi confundate cu 

modele folosite de catre armata. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; produse manufacturate 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21 Aparate de măsură de capacitate. vezi partea a II a 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
46.01-02 Materiale de împletit (paie, răchită, trestie, furnir de lemn sau din scoarţă de 

copac, fibre textile naturale deşirate, etc), coşuri de nuiele şi articole împletite. 
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SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii, şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Material  pornografic redactat şi   cărţi 

pornografice 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Publicaţii redactate. 

 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Păr fin sau aspru de la animale. Resturi de lână sau păr fin de provenienţă 

animalieră. Lână, păr fin sau aspru de la animale sau păr de cal. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Bumbac  en  gros,  supus  regulilor  de  ambalare  prevăzute  şi  autorizării 

Ministerului Industriei. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 56:  Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţă sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.01-17 Îmbrăcăminte bărbătească kaki, de culoare verde ori verde oliv, croite în 

stilul uniformelor de luptă, ori care pot fi confundate cu hainele militare. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.01-17 Îmbrăcăminte bărbătească kaki, de culoare verde ori verde oliv, croite în 

stilul uniformelor de luptă, ori care pot fi confundate cu hainele militare. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10 Şosete folosite. 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT   CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,    BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PĂRŢIDIN  ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE ŞI  ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
65.01-07 Bonete şi caschete militare. Căşti metalice de  protecţie (exceptându-le pe 
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Madagascar 
cele de motociclist, pentru cursele de ciclism/auto şi cele pentru lucrătorii 
din subteran) 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi parţiale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE  PRETIOASE   ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
 
 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.01-26 Recipienţi, dispozitive de măsurare 
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Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Recipienţi, dispozitive de măsurare 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Recipienţi, dispozitive de măsurare 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Aparate de măsură a capacitatii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
81.01-13 Beriliu 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite ,linguri, furculiţe) din materiale comune; 

părţile acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
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Madagascar 
 
SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PĂRŢIALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţile 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85  Pompe  de  dispersia  carburanţilor  sau  a  uleiurilor,  alte  pompe  instalate 

împreună cu dispozitive de măsurare. Prelungitoare(anexe) sau părţi ale 
acestora(supuse pentru liberul de trecere al Departamentului de Impozite 
Indirecte).Maşini de alimentare, de ecartament, macarale de pod rulant 
adaptate cu sistem de cântărire. 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parţiale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Aparatură electrică pentru  linii  telefonice  sau  telegrafice.  Suport  de 

înregistrare  sonoră  media  (casete,  benzi).Aparatură   de   transmisie 
pentru radio-telefonie, radio-telegrafie, transmisii radio sau T.V. Radar, 
radio de navigaţie şi aparatură de control radio de frecvenţă lungă. 
Aparate de recepţie  pentru  radiotelefonie,  radiotelegrafie,  transmisii 
radio sau T.V. Antene şi reflectori de eter. 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţile acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.01-16 Tancuri şi vehicule de luptă. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţiala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
89.01-08 Vase de război. 
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SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU  CINEMATOGRAFICE, DE  MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE  MUZICALE, 
PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Microscoape,  telescoape,  lunete  de  armă,  laser-altul  decât  diode  laser, 

telemetru, teodolit şi tahimetru, neivelmetru,dispozitiv de topometrie 
fotogrammetrică, balanţe. Proiecte, instrumente de calcul matematic sau de 
cote, instrumente de măsurare a lungimii. Termometre, barometre, 
densimetre, hidrometre şi instrumente de măsurare a flotilităţii, 
alcoolmetre,   higrometre,   psihometre,glocometru(zaharmetru),   aparatură 

 pentru măsurarea sau verificarea densităţii sau   nivelul 
Gazometre, lichidometre, electrometre. 

lichidelor. 

Capitolul 91: Ceasuri şi parţiale acestora 
 

Nu există informaţii 

 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Încărcătoare pentru uzul militar şi focoase pentru uzul militar. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Material de război şi echipamente similare. Arme de război. Revolvere, 
pistoale şi alte arme. Părţi şi accesorii ale acestora. Arme tăietoare şi 
înţepătoare. 

 
 

SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 95:  Jucării, jocuri şi articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Jocuri de mecanice de cazinou, distribuitor de fise sau jetoane. 

 
Capitolul 96: Diferite produse manufacturate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-06 Timbre poştale, timbre fiscale. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

Importul în Madagascar al oricărei păsări sau alt animal , viu sau 
sub formă de blană, pile, trofeu etc, provenit dintr-o ţară unde este 
protejat/protejată sub convenţia Internaţională pentru Faună  şi 
Floră din Africa semnată la Londra în data de 8 noiembrie 1933 , 
dacă nu este interzis animalul sau pielea respectivă este necesar 
ataşarea unui certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării de 
origine. 

 
Importul oricărei păsări sau oricărui fel de peşte, sau ouăle lor, sau 
alt animal viu ori produs de origine animală este interzis fără 
autorizarea prealabilă de la Ministerul în a cărui sarcină se află 
Administraţia Apelor şi Pădurilor şi fără a fi încălcate prevederile 
în vigoare a normelor de politică a sănătăţii animalelor, inclusiv 
primirea unei autorizaţii de la directorul creşterii bovinelor şi 
peştilor de mare. Trimiterile trebuie să fie însoţite de un certificat 
de sănătate şi un certificat de origine întocmit de autoritatea 
veterinară a ţării de origine şi înaintat Directoratului Serviciilor 
Veterinare. 

 
Prevederile de mai sus nu se aplică la produsele de origine animală 
destinate consumului alimentar ale căror procesări şi ambalări 
previn orice risc de introducere de boli animale 
(laptele condensat, untul pasteurizat, brânza, cu excepţia brânzei 
topite, conservele de peşte şi carne sterilizate, margarină, grăsimi, 
untură şi seu). Acestea oricum trebuie să fie însoţite de un 
certificat de sănătate oficial şi un certificat de origine. 
Următoarele porturi maritime şi aeroporturi sunt disponibile 
pentru aceste importuri: Tamatave, Diego Suarez,  Majunga, 
Tulear; Port Dauphin, Aeroportul Ivato, Amborovy (Majunga) ţi 
Aeroportul Tamatve. 

 
 
2.2 Plante şi 
produse vegetale 

Plante, părţi ale acestora, seminţe, pământuri, îngrăşăminte şi toate 
ambalajele folosite la transportul acestora fac obiectul unei 
inspecţii fito-sanitare la sosirea în Madagascar. 

 
Toate importurile produselor de mai sus şi materii sunt supuse 
aprobării Serviciului de Protecţia Gospodăriei (Fermei). 

 
Rolul serviciilor vamale este de a limita solicitarea întocmirii 
licenţelor la import şi eliberarea de către inspectorul fito-sanitar a 
produselor importate doar în baza controlului vizual al serviciului 
fito-sanitar al vămii. 

 
Importarea rezidurilor, turtei de oleaginoase, melasei, orice resturi 
bio-vegetale rămase în urma prelucrării sunt supuse controlului 
fito-sanitar. 
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2.4 Băuturi, 
lichide alcoolice. 

Absintul (pelinul) şi tot ce-i este asemănător sunt categoric 
interzise. Următoarele băuturi alcoolice nu pot fi importate: 
i –aperitiv pe bază de alcool(anason, bitter, goudrons, etc) cu 
excepţia băuturilor cu aromă de anason cu o putere alcoolică 
cuprinsă între 41 şi 45 de grade. 

 
Iii – Băuturi aperitive şi digestive pe bază de vin cu un conţinut 
total de esenţă ce depăşeşte jumătate de gram pe litru: Spirt, altul 
decât spirtul natural obţinut din vin, bască, fructe şi cereale, 
asemenea romului şi tafia(spirt obţinut din trestie de zahăr). Vinuri 
cărora li s-a adăugat alcool. Oricum, „tăriile” şi  vinurile 
comerciale cu o putere mai mică de 12 grade , cărora le-a fost 
adăugat alcool pentru a le îmbunătăţii cu mai puţin de 1.5 grade, 
fără ca puterea lor alcoolică să depăşească 12 grade nu sunt 
interzise. . Adaosul trebuie să fie din spirt derivat prin distilarea 
vinului şi cu o putere alcoolică mai mare de 45 de grade. 

 

2.5 Tutun   Frunzele  de  tutun  pot  fi  importate  numai  în  colete  adresate 
fabricantilor. Serviciul vamal le poate permite colectarea numai 
după ce prezintă un permis de trecere eliberat de Departamentul de 
Taxe Indirecte. Fiecare colet trebuie să poarte, pe una şi aceeaşi 
parte , menţiunea locului de origine, greutatea brută, greutatea de 
tară şi greutatea netă, : importul frunzelor de tutun uscate pentru 
uzul industrial este supus următoarelor condiţii: autorizaţie 
fitosanitară de import care să certifice că nu există peronospora 
tabacina în ţara de origine., noul ambalaj şi cel de tip con, 
fumegarea cu etibină oxid în staţia portului de sosire (Majunga, 
Tamatave). Tutunul fabricat poate fi importat numai în numele 
Regiei Malgaşe de Monopol Fiscal. 
Totuşi, persoanele private pot fi autorizate de către Administraţia 
Vămilor să importe pentru consumul personal o cantitate de 
maxim 10 kilograme de tutun pe an, din motive de conduită şi 
sănătate. 

 
Orice persoană de peste 18 ani sosită din străinătate, declarâd 
verbal pe proprie răspundere taxele transportului de călătorie non 
cumulativ în cantitate de 25 de trabucuri, 500 de ţigarete sau 500 
de grame de tutun, acesta poată fi scutită de taxe vamale. 

 

2.6 Uleiuri 
minerale. 

Petrolul nerafinat: acceptarea uleiurilor minerale neprelucrate este 
condiţionată de întocmirea unui certificat al autorităţii tehnice 
locale din ţara extractoare. 

 
Uleiul din sist bituminos şi alte uleiuri: acceptarea este supusă 
întocmirii unui certificat din partea autorităţii din ţara extractoare. 

 
 
2.7 Narcotice.  Importul  narcoticelor  şi  al  preparatelor  farmaceutice   şi   al 

specialităţilor ce conţin narcotice sunt condiţionate de obţinerea 
unei autorizaţii eliberate de către Ministerul Sănătăţii. 



2.8 Produsele 
farmaceutice. 

2.8.1 Importul de medicamente şi al altor produse folosite în 
tratamentele medicale sunt supuse autorizării Ministerului 
Sănătăţii. 

 
2.8.2 Contraceptivele, altele decât medicamentele şi 
prezervativele, pot fi importate numai de către organizaţiile 
aprobate de către Ministerul Sănătăţii. 

 
 

2.9 Chibrituri   pe 
bază chimică. 
. 

 
30/2.10 Articole 
din cauciuc. 

Importul este restricţionat de către Regia Malgaşă a Monopolului 
Fiscal 

 
 

Produsele şi dispozitivele contraceptive, de asemenea tetinele şi 
suzetele pentru copii confecţionate din alte materiale decât 
cauciucul natural vulcanizat la cald sau dintr-un alt material 
aprobat de către Ministerul Sănătăţii, sunt interzise la import. 

 
 

31/2.11   Importul publicaţilor redactate sunt supuse controlului 
Cărţi , broşuri, Ministerului de Interne.     
ziare, imprimate. Importul lucrărilor redactate cu conţinut pornografic sunt interzise. 

 
 
 
 
 

32/2.12 Perle 
naturale sau de 
cultura,         pietre 
preţioase   sau 
semipreţioase, 
metale preţioase, 
metale  placate  cu 
metale preţioase şi 
obiecte   din 
acestea;  bijuterii 
de  fantezie, 
monede 

Sunt interzise la import următoarele: 
- pietre preţioase şi sem preţioase, rubine, safire, smaralde, 

pietre de cristal pentru topit. 
- aur, pulbere de aur no-monetară; 
- obiecte placate cu aur; 
- platină, neprelucrată sau în formă de pulbere; 
- obiecte placate cu platină; 
- articole de bijuterie din aur sau platină ori placate cu aur 

sau platină; 
- articole de aurărie sau argintărie confecţionate din argint, 

aur sau platină; 
- obiecte din perle naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 

34/2.14 
Instrumente de 
măsură. 

Importul instrumentelor de măsură face obiectul unei autorizaţii 
prealabile din partea biroului de control de metrologie legală; 
aceleaşi condiţii se aplică şi articolelor aflate în componenţe 
instrumentelor de măsură. 
Aceeaşi autorizaţie trebuie solicitată şi atunci când se depune 
declaraţia vamală pentru achiziţionarea destinată uzul casnic. 



35/2.15 Material de 
război. 

Materialul de război, armele şi muniţiile pot fi importate doar de 
Ministerul Apărării. 

 
 
 
 
 

36/2.16 Jocuri 
mecanice, jucării. 

Importul jocurilor mecanice de cazinou şi al distribuitoarelor de 
fise şi jetoane este interzis 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1 Completarea 
declaraţiei vamale 

Toate declaraţiile vamale trebuie să conţină informaţiile solicitate 
pentru verificarea vamală sau exportul de bunuri. Ele trebuie să 
conţină: 
Numele şi adresele expeditorilor şi ale destinatarilor; 
Ţara de origine şi destinaţie; 
Descrierea bunurilor şi codurile lor în conformitate cu sistemul; 
Greutatea  brută  şi  greutatea  netă,  valoarea  trimiterii  şi  valuta 
folosită; 

 
 
3.2 Necesitatea 
introducerii 
facturilor 

Toate bunurile care sunt supuse declaraţiei vamale trebuie însoţite 
de facturi. Doar acelea care nu au caracter comercial sunt 
exceptate de la aceste cerinţe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.Necesitatea   de 
a dovedi originea 
bunurilor. 

 

 
Întotdeauna trebuie menţionată originea bunurilor. 

 
 
 
 

3.4 Diferite 
prevederi vamale. 

Autoritatea vamală poate impune o taxa standard a trimiterile mici 
cu caracter ocazional sau pentru uzul familial 

 
 
 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase. 

Nu există prevederi speciale legate de trimiterile poştale; toate 
încălcările cad în competenţa prevederilor generale ale legislaţiei 
vamale. 



Malaezia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01- 
01.02 

 
 
0106.00 

Orice animal sau pasare sau parti din acestea. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albine, lipitori şi viermi de mătase 

 

 
 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01- 
02.06 

Carne şi organe, proaspete sau conservate (deshidratate, sărate, afumate, 
uscate sau în saramura), congelata, de vita, de bivoliţă, oaie sau capra 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a 2.1 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
3.01-07 Orice animal nevertebrat (inclusiv ouăle acestora). Orice tip de peşte piranha 

şi oua de broasca ţestoasă 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Importul lor  trebuie  să  fie  însoţit  de  un permis  emis de  sau în  numele 
Directorului General pentru Agricultura. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile de 

origine animală, nespecificate şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-04.10 Lapte şi produse lactate. Cuiburi de păsări, oua de păsări şi broaşte ţestoase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Importul  lor  trebuie  să  fie  însoţit  de  un  permis  emis  de  sau  în  numele 
Directorului General Veterinar conform ordonanţei 1953. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-40 Plante incluzând orice specie sau parti din acestea vii sau taiate, radacini, bulbi, 
stiuleti, rizom, frunze, flori, fructe, boboci, seminte sau orice alt produs care provine din plante 
fie ca este atasat acesteia sau nu 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a 2.2 

 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-07.14 Produse din plante inclusiv boabe de mazare, fasole, nuci, porumb, orez, grau, 

condimente, legume proaspete si uscate, radacini si tuberculi. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a II-a 2.2 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
8.02 0802.90 Praf de cacao şi alte pulberi similare produse în Filipine şi Indonezia 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a II-a 2.2 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. 
09.01-10 * Obiecte admise condiţionat 

Aceste obiecte  vor  fi  supuse  inspecţiei,  iar  daca  e  necesar,  şi  din  partea 
Departamentului Agriculturii. 

 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.06 Orez şi orez nedecorticat, inclusiv diferite specialităţi şi categorii de orez 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula, inulina, gluten de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale, paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; 
BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19:  Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte, produse de 

patiserie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte parti de plante 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.04 22.04.30 Oprirea din  fermentaţie  a  strugurilor  trebuie  făcută  în  alt  mod  decât  prin 

adăugare alcoolului 
22.06 2206.00 Vin de palmier, in afara celui imbuteliat in sticle sau conserve. 

22.07.20 Alcool etilic denaturat, conform prescripţiilor Direcţiei Generale a Vămilor 
22.09.00 Oteturi şi înlocuitori ai oţetului obţinuţi din acid acetic.Vezi partea a II-a 2.4 



Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 24 : Tutun şi înlocuitori ai acestuia 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.2 24.02.20 Ţigări; vezi partea a II-a 2.5 

 
 

SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25 : Sare, sulfuri, pământuri, piatra, material plastic 
\Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.05-25.30 Importul trebuie să fie  însoţit de o licenţă de import eliberată de Directoratul 

pentru Agricultura al Malaeziei (inclusiv Labuan) sau a Directorului 
Agriculturii pentru Sabah sau Sawawak conform Reglementarilor privind 
Carantina Plantelor din 1984. 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
Nu există informaţii 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.03 Importul trebuie să fie  însoţit de o licenţă de import eliberată de Directoratul 

pentru Agricultura al Malaeziei (inclusiv Labuan) sau a Directorului 
Agriculturii pentru Sabah sau Sawawak conform Reglementarilor privind 
Carantina Plantelor din 1984. 

 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice, compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Importate pe baza unei licenţe eliberate de Ministerul Sanatatii vezi partea II 

2.7 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Importate pe baza unei licenţe eliberate de Ministerul Sanatatii vezi partea II 

2.8 



Capitolul 31: Îngrasaminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01 3101.00 Îngrasaminte - numai de origine animală 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Importate pe baza unei licenţe eliberate de Directoratul General al Serviciului 
Veterinar conform Ordonanţei 1953 

 
Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie sau cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Orice compus chimic, amestec sau produs similar ce pot produce explozie 

sau cu  efect  pirotehnic,  cu  eliminare  instantanee  de  gaz  şi  căldură. 
Artificii, inclusiv petarde. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Orice import de acest gen trebuie să fie însoţit de o licenţă de import eliberată 
de Ministerul Comerţului şi Industriei 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.20 Benzi magnetice pentru înregistrări video şi sonore 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Cu acceptul Ministerului Comerţului şi Industriei; vezi partea a II-a 2.10 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele, articole de curelărie sau selarie, articole de voiaj, sacose şi 

produse similare, produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.03 Lemn brut sau prelucrat puţin 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Poate fi importat cu licenţă eliberată de autoritatea competenta 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
47.07 Deşeuri de hârtie, carton şi alte articole care servesc la fabricarea hârtiei 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare, 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-49.03 

 
49.07 

Orice articol  conţinând  tipărituri,  fotografii,  înscrisuri  litografice,  cărţi  cu 
caracter obscen. 
Timbre nefolosite 
Bancnote (valuta) 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale, fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Îmbrăcăminte ce poarta inscripţii cu reproduceri ale versetelor din Coran. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 

tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.03 Îmbrăcăminte şi echipamente pentru armata. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea II 2.15 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.17 Îmbrăcăminte kaki impermeabila 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.07 Ţesături, pânze, 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Fac obiectul aprobării Ministerului Comerţului şi Industriei 



SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE 
ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare, parti din ele 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
65.06 Căşti de siguranţă cu excepţia celor purtate de motociclişti 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Nu  pot  fi  importate  decât  cu  licenţă  de  import  eliberată  de  Ministerul 
Comerţului şi Industriei 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.03 - 70.05 Sticla neprelucrata sau prelucrata 



SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02 Diamante şi bijuterii din diamante  ( altele  decât  o cantitate  rezonabila 

de articole de bijuterie importate ca parte din bagajul unei persoane care 
soseşte în ţara din străinătate şi care sunt destinate exclusiv folosinţei 
personale ) 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea II 2.12 
 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Pumnale şi cuţite de atac. Harpoane pentru pescuit subacvatic. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune, parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.37 - 84.79 Componente ale utilajelor de prelucrare a orezului. 

Casete automate sau încărcătoare de cartuşe, inclusiv componentele lor 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Nu pot fi importate decât cu licenţă de import eliberată de Departamentul 
Naţional pentru Orez. Importate cu licenţă din partea Ministerului Comerţului 
şi Industriei 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.17-85.25 Echipament electric şi componente ale acestuia. Aparatura sau echipamente 

conectate la reţeaua publica de telecomunicaţii sau aparatura de comunicare în 
sistem radio 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea II 3.4. Nu pot fi importate în Malaezia fara licenţă din partea 
Departamentului pentru Telecomunicaţii 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, instrumente 
muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.09.12 Toate tipurile de copiatoare monocolor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Nu pot fi importate fara licenţă din partea Ministerului Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA IX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01 - 93.06 Arme şi muniţie, definite conform legii din 1960, altele decât arme personale şi 

muniţie importata de un turist. 
12 



* Obiecte admise condiţionat 
Nu poate fi importata fara licenţă emisă de Ministerul Comerţului şi Industriei ; 
vezi partea II 2.15 

 

 
 
SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 

nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 Articole de divertisment operate pe baza de disc sau monezi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Nu pot fi importate fara licenţă din partea Ministerului Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 96: Diferite articole manufacturate 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1. Animale şi produse animale 
- importul unor categorii de animale, parti din acestea şi produse de origine animală poate fi 

admis doar în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu şi în majoritatea cazurilor trebuie 
să fie însoţite de declaraţii, certificate şi alte documente. 

- albinele, Lipitorile şi viermii de mătase sunt acceptate prin posta. Fiecare expediere trebuie 
închisă intr-o cutie solida, sigura şi bine aerisita, fara a permite scurgeri de conţinut 

 
2.2. Plante şi produse din plante 
- importul plantelor şi seminţelor prin posta în Malaezia este interzis, cu excepţia cazului în 

care există o licenţă de import eliberată de Directoratul pentru Agricultura din Malaezia şi 
un certificat fitosanitar emis de o persoana autorizata . Toate expedierile fac obiectul 
inspecţiei din partea Departamentului pentru Agricultura înainte de vămuire. 

- importul prin posta a tuturor tipurilor de soluri indiferent daca sunt separate sau împreuna 
cu rădăcini sau alte parti de plante este interzis, cu excepţia importurilor pentru scopuri 
ştiinţifice. 

 
Condiţii speciale privind importul anumitor specii de plante şi seminţe. 
- importul următoarelor plante şi seminţe în Malaezia este interzis şi sunt admise la import 

doar în anumite cazuri de către Directoratul pentru Agricultura şi alte instituţii abilitate : 
cauciuc, cacao, plante tropicale din America, ananas, ceai, citrice, cafea, ulei de palmier, 
bumbac, cartofi dulci, banane, trestie-de-zahăr, nuci de cocos, cartofi, orez, taro, plante din 
Africa de vest. 

 
2.2.1 Legume, plante, cereale, rădăcini şi bulbi comestibili - acestea trebuie  însoţite de 
un certificat fitosanitar. 
2.2.2 Fructe şi nuci 
- importul fructelor şi nucilor este permis doar în urma inspecţiei şi eventual al tratării de 

către Departamentul Agriculturii înaintea vămuirii, conform regulamentului 1981. 
- fructele trebuie împachetate în material impermeabil şi transportate în containere rigide 

prevăzute cu capace potrivite şi bine închise. 
 
2.3 Produse anti – parazitare de uz agricol 
- produsele antiparazitare sunt admise numai cu licenţă emisă de autoritatea competenta. 

 
2.4. Băuturi alcoolice 
- lichidele trebuie introduse în containere bine închise, făcute din sticla, metal, plastic sau 

alte materiale similare. Fiecare container trebuie introdus intr-o cutie de metal, lemn, 
material plastic care să conţină suficient material absorbant pentru a putea absorbi 
eventualele scurgeri de lichid. 

 
2.5.Ţigări, tutun 
- pe fiecare container trebuie înscris în mod clar şi în poziţie uşor vizibila următoarele 

cuvinte: AMARAN KERAJAAN MALAYSIA MEROKOK MEMBAHAYAKAN 
KESIHATAN 
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2.7.Narcotice 
- narcoticele sunt admise doar în scopuri medicale, de îngrijire preventiva sau veterinara sau 

pentru scopuri ştiinţifice cu autorizarea Ministerului Sanatatii. 
 
 
 
2.8.Produse farmaceutice 

- otrăvurile, inclusiv preparate, soluţii, compuşi, amestecuri sau alte substanţe 
ce conţin substanţe otrăvitoare sunt interzise, cu excepţia celor introduse în 
ţara potrivit prevederilor ordonanţei 1952. 

 
2.10. Benzi magnetice – casete 

- se recomanda ca înregistrările magnetice să fie incluse intr-un container 
special proiectat pentru a proteja conţinutul de câmpurile magnetice 
puternice. 

 
2.12. Perle naturale sau artificiale, pietre şi metale preţioase, articole din acestea şi 

imitaţii, monezi, platina, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii sau 
alte articole de valoare 
Trebuie trimise în cutii ambalate corespunzător. 

 
2.15. Îmbrăcăminte şi echipament militar 

- importul de material şi echipament militar face obiectul unei licenţe de 
import emisă de Ministerul Comerţului şi Industriei în colaborare cu 
Ministerul Apărării. 

 
2.16. Echipament electric şi componente ale acestuia 

- acest tip de produse trebuie să fie însoţite de un certificat de aprobare emis 
de autoritatea competenta. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

 
3.1. Intocmirea declaraţiilor vamale 

- declaraţiile vamale trebuie să furnizeze informaţii exacte asupra conţinutului 
fiecărui colet sau scrisoare, oferind o descriere a fiecărui articol şi valoarea sa 

 
3.2. Necesitatea ataşării facturilor simple sau consulare, etc. 

 
3.3. Necesitatea existentei certificatului de origine, licenţei de import, etc. 

- bunurile produse sau prelucrate în ţări care beneficiază de tarife vamale 
preferenţiale trebuie să fie însoţite de un certificat de origine. În caz contrar, 
vor fi percepute tarife vamale nepreferentiale. 

 
3.4. Alte prevederi 

- reguli de ambalare: articolele din sticla sau alte materiale fragile trebuie să fie 
ambalate astfel încât să prevină accidentele şi pericolele la care sunt expuşi 
lucrătorii poştali şi celelalte trimiteri poştale. Lichidele şi substanţele uşor 
lichefiabile vor fi ambalate în Recipienţi dubli, iar cel exterior trebuie să fie 
confecţionat din lemn sau metal. Spaţiul dintre recipientul exterior şi  cel 
interior trebuie umplut cu material absorbant în cantitate suficienta pentru a 
absorbi eventuale scurgeri de lichid. 

 
3.5 Prevederi legate de confiscarea trimiterilor postale de catre administratia vamala ca 
rezultat a unei declaratiei vamale false. 
Trimiterile postale, subiect al controlului vamal care sunt insotite de o declaratie vamala falsa 
pot fi confiscate. 
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Malawi 
 
 

Obiecte interzise la import 
 
 
Administraţia Poştală din Malawi nu acceptă în trimiterile poştale, inclusiv în cele cu valoare 
declarată, următoarele articole: 
- monede 
- bilete de bancă 
- bancnote sau orice alte valori la purtător 
- cecuri de călătorie 
- platină, aur sau argint, prelucrate sau nu 
- pietre preţioase 
- bijuterii 
- alte obiecte preţioase 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor şi lipitorilor 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albine, lipitori. 
 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Toate felurile de carne şi organe. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03. 

01- 
07 

Toate produsele de acest fel. 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 



 



Capitolul 10: Cereale 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula, inulina, gluten de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale, paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; 
BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 19:  Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte, produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24 : Tutun şi înlocuitori ai acestuia 

 

24. 
01- 

03 
Toate produsele de acest fel. 

 
 
 

SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25 : Sare, sulfuri, pământuri, piatra, material plastic 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice, compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii. 



 



Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie sau cosmetice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

 
 
 
 
 
 
 

360 490 

360 
3.00 
360 

4.10 
 
 

360 

5.00 
3606.10 

Detonatori, capse detonante din mercur 
Rachete. 

 
Chibrituri. 
Materiale combustibile. 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 



Nu există informaţii. 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele, articole de curelărie sau şelărie, articole de voiaj, sacose şi 

produse similare, produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 



 



SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare, 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01- 
11 

Publicaţii dăunătoare tinerilor, lucrări care pot disturba ordinea publica, 
articolele care au un caracter obscen. 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale, fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 



 



Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 
tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE 
ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; 
ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare, părţi din ele 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE  PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71. 

01- 
18 

Articole din metale preţioase (aur). 
Bijuterii din imitaţii de perle care conţin seminţe de susan amestecate cu sare 
(Gomasio). 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 



 



Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune, părţi 
ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 
SECTIUNEA IX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01 93.06.21 
93.07 93.07.00 

Ar me militare încărcate şi cartuşe pentru arme automate. 
Muniţie. Arme tăioase şi de atac. 



 



SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole manufacturate 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 



2.1. Animale şi 
produse animale 

2.1.2. Produse de 
origine  animală  pot  fi 

importate   pentru consumul oamenilor sau pentru animalele de 
casa daca respecta regulile actuale  de igiena   şi 

anume: o inspecţie igienică şi sanitara efectuata 
de un inspector veterinar dintr-un birou vamal şi care este 
atestata de un certificat sanitar. 

 
 

2.5. Tutun Tutunul poate fi importat doar în numele SONATAM. 
Orice alta forma de import este interzisa. 

 
 
 

2.15. Îmbrăcăminte şi 
echipament militar 

Pentru importul de material şi echipamente militare este 
necesară  obţinerea  unei  licenţe  emisă  de  către  Directoratul 
Naţional de Sănătate 



 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.1. Redactarea 
declaraţiilor vamale 
Declaraţiile vamale 
trebuie să conţină 
toate informaţiile 
necesare           pentru 
aplicarea taxelor 
vamale şi a masurilor 
de control atât la 
import cat şi la 
export. În special, ele 
trebuie    să    declare 

următoarele: 
 

- Numele, prenumele şi adresa expeditorului şi 
destinatarului 

- Ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
- O descriere a conţinutului trimiterii 
- Greutate bruta şi neta a acestuia 

- Valoare trimiterii, specificând moneda de 
schimb utilizata 

 
În plus, mai trebuiesc înscrise în declaraţiile vamale şi 
anumite declaraţii suplimentare privind situaţia bunurilor în 
conformitate cu regulamentele vamale ( cadouri, mostre). 

 
 
 
 
 
 

3.2. Necesitatea 
ataşării facturilor 

În cazul în care nu este suspectat abuzul facturile nu sunt 
necesare pentru expediţiile poştale care nu prezintă un 
caracter comercial. 

 
 
 

3.3. Necesitatea 
atestării originii 
bunurilor 

Originea bunurilor trebuie să fie atestata pentru produsele care 
au un tarif preferenţial. 

 
 

3.4. Alte prevederi 3.4.1.Trimiterile de dimensiuni reduse adresate 
persoanelor fizice 

 
a) Taxe standard 

 
Administraţiile vamale pot percepe o singura suma de bani  
reprezentând o plata completa pentsingura suma de bani  
reprezentând o plata completa pentru trimiterile poştale de 
dimensiune reduse adresate persoanelor fizice atunci când 
aceste trimiteri: 

 
i sunt de natura ocazionala 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura
http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura
http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura
http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura
http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura
http://hallo.ro/search.do?l=ro&amp;d=en&amp;query=singura


 



 
 
 
 

ii privesc numai bunuri rezervate consumului personal sau 
familial al destinatarului şi care prin natura şi cantitatea lor nu 
sunt pentru uz comercial în mod evident. 

 
iii valoarea taxei vamale nu este foarte mare 

 

 
 

b) Permisiuni fiscale şi vamale 
 

Importul trimiterilor poştale de dimensiune reduse 
este permis fara taxe vamale sau fiscale. 

 

3.4.2. Formalităţile pentru punctul de schimb şi control  
străin. 

 

Pentru importul anumitor bunuri de origine străină se poate 
solicita prezentarea unui licenţe de import sau a unei declaraţii. 

 
 
 

3.5.Dispozitii 
contencioase 

Reprimarea 
acestor 
dispoziţii 
contencioase 

ale legislaţiei vamale privind trimiterile poştale cade sub 
incidenţa dispoziţiilor generale şi a legilor vamale privind 
importul şi exportul fraudulent. 

 
Este o problema de principiu ca toate bunurile importate şi 
exportate să fie declarate la Vama şi declaraţiile vamale să fie 
întocmite cu stricteţe (precise). 



MALTA 
 

Obiecte interzise 
 
Potrivit legislatiei in vigoare in Malta nu pot fi trimise prin posta urmatoarele articole: 
- explozibili, substante inflamabile, periculoase, nocive sau toxice 
- obiecte ascutite sau orice alt obiect care poate avaria alta trimitere postala sau care aduce 

atingere integritatii corporale a persoanelor 
- articole ce incita la revolta sau razvratire 
- articole cu caracter de amenintare sau de defaimare 
- articole cu caracter pornografic sau obscen 
- animale vii, altele decat cele acceptate ca transmisibile prin posta 
- circulare sau bilete referitoare la loterii, altele decat loteriile organizate sau acceptate de 

guvern 
- imitatii ale unor monezi sau bancnote sau orice instrument sau echipament de falsificare la 

care se face referire in Codul Penal 
- timbre fictive (atasate sau incluse) sau orice alta reproducere contrafacuta de acest tip 
- trimiteri ce au inscriptionate cuvinte, litere sau alte  simboluri care sunt utilizate fara 

autorizare, dar care prin natura lor lasa sa se inteleaga ca trimiterea este expediata cu 
autorizarea sau in numele guvernului 

- trimiteri de orice marime, forma sau culoare care impiedica lucratorii postali sa manipuleze 
respectiva trimitere 

- trimiteri ce prezinta inscrisuri sau imagini care impiedica citirea rapida a adresei sau care, 
in opinia autoritatii nationale postale pot impiedica salariatii postali in exercitarea activitatii 
lor 

- trimiteri postale la care plata serviciului este reprezentata de un timbru sau alt mijloc 
similar care a mai fost utilizat 

- trimiteri avand inscrise mai multe adrese pentru destinatar 
- trimiteri ce contin narcotice, substante psihotrope sau orice alt drog sau medicament, cu 

exceptia cazului in care transmiterea sa prin posta e autorizata printr-un act sau o 
reglementare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MALTA 



 
 
Prima parte: 

Marea Britanie 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase, paraziţilor şi 

prădătorilor de insecte dăunătoare 
 

* Obiecte admise condiţionat 
1.6.1 Sunt admise la import matcile şi lucrătoarele aferente, importul coloniilor fiind 

interzis. Fiecare expediţie trebuie să fie însoţită de o autorizaţie de import 
eliberată de Ministerul  Agriculturii din Marea Britanie şi de un certificat 
sanitar de la autorităţile sanitare din ţara de origine prin care se atesta 
următoarele: 
a) coloniile din care provin albinele au fost inspectate şi nu sunt infestate cu 

boli de sânge 
b) s-a realizat un examen microscopic pe 30 de albine din fiecare colonie 

prin care se atesta ca acestea nu sunt infestate cu acarieni, nosemoze, 
amibe sau varroa. 

A) Toate animalele moarte, toate insectele vii indicate mai sus precum şi 
plantele  din  categoriile cuprinse în anexele 1, 2  şi  3  ale  legii  privind 
protecţia  speciilor pe cale de dispariţie din 1976 (Act 1976), modificata 
prin decretul din  1982 (ŞI 1982 nr. 1230) pot fi importate prin posta cu 
condiţia să fie însotite de o autorizaţie eliberată de către Secretariatul de 
Stat al Mediului şi să nu contravină restricţiilor şi interdicţiilor la import. 

B) Animalele şi plantele ce aparţin speciilor pe cale de dispariţie enumerate în 
anexa 3 a legii din 1976 nu sunt autorizate la import daca acestea sunt 
destinate comercializării. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Carnea şi produsele din carne, precum şi alte produse de origine animală   

(inclusiv cârnaţi uscaţi şi lapte praf) sunt admise la import pe baza unei autorizaţii 
a Ministerului Agriculturii. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Categoria A. Produse patogene 

 
* Obiecte admise condiţionat 

5.11 0511.99  Substanţele biologice perisabile, infecţioase şi neinfecţioase sunt admise la 
import daca acestea sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu 
prevederile Convenţiei UPU (Washington), articolele 120 şi 121 din 
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Marea Britanie 
Regulament. Aceste substanţe trebuie să fie expediate în trimiteri 
recomandate, prin posta aeriana. 
Plante non-indigene, organisme ale bolilor şi dăunători, din toate ţările. 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04               Plantele  şi  produsele vegetale urmatoare (cu excepţia cazului în care sunt 

însotite de o autorizaţie de import eliberată de departamentul competent al 
Ministerului Agriculturii): plante anuale şi bianuale cultivate în afara regiunii 
Euro-Mediteranei şi: 
A) plante erbacee din familiile Caryophyllaceae (cu excepţia garoafelor), 

Compositae (cu excepţia crizantemelor pentru florarii), Cruciferae, 
Leguminosae (leguminoase) şi Rosacae (rozaceelor) originare din afara 
zonei Euro-Mediterana 

B) plantele din familia Solanaceae (cu excepţia cartofilor) originare din afara 
zonei Euro-Mediteranei. 

C) plantele de copaci şi arbuşti cu excepţia următorilor arbori forestieri: 
Abies, Castanea, Larix, Picea, Pinus, Populus, Pseudotsuga, Quercus, 
Tsuga şi Ulmus originare din America de Sud sau din regiunile temperate 
din afara regiunii Europei Mediteraneene sau Americii de Nord 

D) plantele din următoarele familii de arbori  forestieri: Abies, Castanea, 
Larix, Picea, Pinus, Populus (cu frunze), Pseudotsuga, Quercus, Tsuga şi 
Ulmus originare din alta parte decât Europa. 

E) plantele de Beta care nu provin din Comunitatea Economica Europeana 
(EEC) 

F) plantele din familia Gramineae 
G) crizantemele pentru florarii originare din Malta, insulele Canare, Kenia, 

SUA, Australia, Extremul Orient, Africa de Sud, Noua Zeelanda, 
Armenia, Azerbaijan,. Belarus, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kargizstan, 
Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Ucraina, Tajikistan, Turkmenistan, sau 
Uzbekistan. 

H) plantele din specia prunilor care pot fi infestaţi cu viruşii Plum Pox 
(Sharka) Cydonia Malus şi Pyrus provenite din alte ţări decât cele ale 
CEE, Algeria, Canada, Egipt, Israel, Liban, Libia, Maroc, Norvegia, Siria, 
Tunisia sau SUA (cu excepţia Hawai). 

I) plantele infestate cu gândacul de San Jose, cultivate în regiunile Statelor 
membre sau non-membre ale CEE, sau expediate din aceste regiuni sau 
care le tranzitează. Aceasta interdicţie nu se aplica decât în perioada 16.04 
- 30.09. În restul anului, aceste plante pot fi importate cu condiţia ca 
acestea să fie dezinfectate prin afumare 

J) florile tăiate de gladiole care provin din ţările unde există paraziţi ai 
gladiolei - Aceasta interdicţie se aplica în perioada 1.05-31.10. 

K) căpşuni şi fragi (Fragaria) care provin din alte zone decât Europa, Africa, 
Australia, Canada, Israel, Liban, Noua Zeelanda, Siria, Turcia şi SUA (cu 
excepţia Hawai). 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-09 Tuberculii şi răsadurile de cartofi (inclusiv seminţele), cu excepţia celor admise 

condiţionat. 
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* Obiecte admise condiţionat 

Marea Britanie 

07.01.10 Tuberculii de cartofi originari şi expediaţi din statele membre ale CEE (altele 
decât Danemarca şi Grecia), Austria sau Elveţia dar care fac parte din regiunile 
protejate, care cuprind Scotia şi Nordul Marii Britanii, sunt interzişi la import 
conform decretului din 1974 cu privire la prevenirea răspândirii paraziţilor 
(cartofii de sămânţă) 

7.1.90 Tuberculii de cartofi destinaţi consumului, cultivaţi şi expediaţi din ţările 
menţionate în aliniatul de mai sus, precum şi din Algeria, Cipru, Egipt, 
Grecia,Israel, Liban, Libia,Malta,Maroc,Portugalia,Spania şi Tunisia. 

 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14             Seminţe de lucerna cultivate în Brazilia, Chile, Mexic, Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Lituania, Moldova, Rusia, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina sau Uzbekistan sau din alte ţări infestate 
cu virusul lucernei. 
(Aceasta interdicţie nu se aplica seminţelor care provin din statele membre ale 
CEE  sau  din  Australia,  Canada,  Cehia,  Slovacia,  Israel,  Noua  Zeelanda, 
Polonia, România, Africa de Sud,  Spania, Suedia sau SUA şi nu se aplica nici 
comerţului cu CEE.) 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produsele urmatoare sunt admise la import daca sunt însotite de un certificat 
fitosanitar eliberat de Serviciul pentru Protecţia Plantelor din ţările de origine 
şi, daca este cazul, de un certificat de reexpediere. Certificatul trebuie introdus 
intr-un plic care poarta indicata "For the attention of HM Customs" şi care va fi 
ataşat pe exteriorul coletului. 

1) Importuri care provin din ţările membre ale CEE: 
A) Expedierea plantelor rădăcinoase, cu excepţia celor de acvariu şi a 

materiilor de propagare vegetativa, nerădăcinoase (inclusiv bulbi de narcise 
şi lalele, bulbi de gladiole şi seminţe de lăptuci, lucerna, mazăre, roşii şi de 
Rubus, dar excluzând alţi bulbi şi seminţe), tuberculi de cartofi, sfecla, 
brassica, cicoare, andive, morcovi şi lăptuci pot fi importate doar pe baza 
unui certificat fitosanitar de reexpediere. 

B) Expedierea bulbilor (alţii  decât cei  de  lalele  şi  narcise), de  rizomi  (cu 
excepţia gladiolelor), fructe crude de cydonia, malus, prunus şi citrice (cu 
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Marea Britanie 
excepţia lămâilor) şi de flori tăiate şi alte plante decorative de castane, 
crizanteme, dianthus, gladiole, prunus, quercus, trandafiri, salix, syringa şi 
vitis trebuie să fie însotite fie de un certificat fitosanitar de la Serviciul 
pentru Protecţia Plantelor din ţările de origine, fie de un certificat 
fitosanitar recent, eliberat de Serviciul pentru Protecţia Plantelor din ţara 
expeditoare precum şi de un certificat fitosanitar de reexpediere. 

2) Importuri din ţările din afara CEE: 
A) Toţi arborii şi toate plantele care nu sunt interzise în capitolul 15. 
B) Seminţe de lăptuci, roşii, mazăre din soiul rubus şi lucerna (cu excepţia 

celor care provin din ţările interzise) precum şi ierburile din speciile 
Cruciferae şi Gramineae şi trifoiul care provine din Argentina, Australia şi 
Noua Zeelanda. 

C) Legumele crude de beta, brassica, chicorium, daucus, lactuca şi frunzele 
lor,  care  provin din toate ţările precum şi alte legume crude cu excepţia 
sparanghelului, vinetelor, fasolei şi  mazărei,  altfel  decât  cele  în păstăi; 
capscium, chilli, ardei gras, piper şi cuişoare; anghinare, ciuperci şi alte 
ciuperci  comestibile;  legumele  crude  din  familia  cucurbitaceelor  care 
provin din America, Australia, China, din Europa (cu excepţia Statelor 
membre ale CEE), din Hong-Kong, Japonia, China, Coreea de Nord şi de 
Sud, Macao, Noua Zeelanda, Africa de Sud, Taiwan, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus,   Estonia,  Georgia,  Kazakstan,  Kirghizistan  Letonia,  Lituania, 
Moldova,   Russian   Federation,  Tajikistan,  Turkmenistan,  Ucraina  sau 
Uzbekistan. 

D) Cartofii de sămânţă din Elveţia. Cartofii, alţii decât cei pentru sămânţă 
care provin din Algeria, Cipru, Egipt, Israel, Liban, Libia, Malta, Maroc, 
Elveţia şi Tunisia. 

E) Fructe crude de citrice (cu excepţia lămâilor), gutui (cydonia), căpşuni 
(Fregaria), mere  (Malus),  caise,  cireşe,  prune  şi  piersici  (Prunus),  pere 
(Pyrus), coacăze roşii şi negre, coacăze albe şi agrişe (Ribes), mure, fructe 
de mur, zmeura şi rubus, afine şi struguri (Vitis) din toate ţările. 

F) Flori tăiate şi părţi de plante decorative din specia castane, crizanteme de 
florar, dianthus, prunus, quercus, rosa, salix, syringa şi vitis din toate ţările. 

G) Flori tăiate de gladiole care provin din ţările infestate cu virusul gladiolei în 
perioada 01/11-31/05 (interzise în alte perioade) 

H) Flori tăiate de Protea care provin din Africa de Sud 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii 
 
 

4 



Marea Britanie 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01-30 Pământ luat izolat, cu excepţia turbei care provine din regiuni altele decât cele ale 

CEE, şi plante în pământ expediate din afara zonei Europei mediteraneene. Prin 
pământ se înţelege stratul superior al suprafeţei solului, expus la aer, care 
conţine materii vegetative. Argila, subsolurile şi mineralele sunt excluse. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii – 
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*Obiecte interzise 
Fragmente şi/sau cenuşă umană sau animală (vezi circulara BI UPU 
108/23.06.2014). 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Toate substanţele radioactive care emit radiaţii de neutroni alfa, beta sau gama, 

inclusiv articolele manufacturate cu cadrane luminoase etc. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
28.44 28.44.40  Trimiterile care conţin substanţe radioactive şi care îndeplinesc dispoziţiile din 

partea B a Regulamentului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica cu 
privire la transportul materiilor radioactive, sunt admise la import conform 
condiţiilor fixate prin Convenţia UPU şi Regulamentul de aplicare al acesteia. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Stupefiantele expediate în scopuri medicale sau ştiinţifice, dar numai daca sunt 

însotite de autorizaţie de import eliberată de Ministerul de Interne. Substanţele psihotrope 
sunt admise la import pe baza unei autorizaţii de import emisă de Ministerul de Interne sau 
de autorităţile competente. Vaccinuri, serurile, toxinele, anti-toxinele şi antigenii, insulina, 
preparatele pe baza de hipofiza, (lob posterior) corticotrofina, heparina şi hyaluronidase sunt 
admise la import daca destinatarul a obţinut autorizaţie eliberată de autoritatea competenta. 

30.02-04 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

6 Nu există informaţii 
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Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

42.01-06 42.06.10   Fildeşul brut sau prelucrat, trebuie să fie însoţit de o autorizaţie de import 
eliberată de Ministerul Comerţului şi Industriei 
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Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01-04 Piei de foca, mai puţin cele care provin dintr-o sursa oficial admisa. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

43.01-02 4301.70- Piei de foca, numai cele care provin dintr-o sursa oficial admisa. 
4302.19 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Cărţi ornate cu mica, sticla pisata sau materiale similare. Cărţile poştale cu forme 

neregulate nu sunt admise. 
49.09 49.09.00 Cărţile ornate cu mica, sticla pisata sau cu materiale similare sunt admise la  

import daca sunt introduse în plic. Sunt admise numai cărţile de forma 
rectangulara având colturi rotunde sau sub forma de pătrat cu o raza de maxim 10 
mm. 
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49.02 Benzi desenate (de groaza) şi matrice tipografice. Interzicerea matricelor 

tipografice ce servesc la imprimarea benzilor desenate se aplica clişeelor de 
imprimat, fotografiilor şi altor materiale în acest scop. 

49.01 Cărţi, imprimate care sunt protejate de legea copy-right-ului în Marea Britanie 
 

49.7 Falsuri, timbre poştale, oricare ar fi valoarea lor de francare. Cărţile, pliantele, 
etichetele sau plicurile ar trebui să fie de culoare alba, dar şi de alte culori (cu 
excepţia culorii roşu). Acestea sunt admise cu condiţia să nu aibă nuanţe vii, 
orbitoare dar nici prea închise iar culorile utilizate să nu conţină substanţe 
fosforescente. 

49.8 Trimiterile care poarta la exterior sau în adresa de pe acestea, cuvinte, semne sau 
desene care conform Administraţiei poştale ar putea afecta lucrătorii poştali care le 
manipulează. 

49.01-11 Imprimate, picturi, cărţi, litografii şi alte gravuri, filme, casete video sau alte 
articole indecente sau obscene. 

49.11 Cereri de plata privind privind servicii/produse necomandate. Anunţurile sau 
comunicările importate în scopul publicării acestora, cu privire la loterie şi care, 
conform Comisiei pentru Vama şi Accize, încalcă legislaţia referitoare la loterii. 

 
49.07 Trimiterile care poarta la exterior sau în adresa de pe acestea cuvinte, litere sau 

semne (utilizate fara autorizaţie oficiala) care ar putea face destinatarul să creadă 
ca trimiterile sunt în numele Majestatii Sale. 

49.11 Trimiterile care provin din străinătate şi care cer plata pentru mărfuri care nu au 
fost comandate de destinatar. 
Trimiterile care provin din străinătate şi care promit premii sau avantaje contra 
unei participări la prezentări promoţionale. 

 
Toate trimiterile poştale care conţin 2 sau mai multe trimiteri separate, adresate 
către persoane diferite şi aflate la adrese diferite. 

 
Mărfuri a căror origine este indicata fals, cu excepţia cazului în care sunt destinate 
pentru uzul personal al destinatarului. Obiectele care au o marca de fabricaţie sau 
o descriere false; articole fabricate în străinătate care poarta un nume sau marca 
unui fabricant comerciant din Marea Britanie sau Irlanda de Nord, cu excepţia 
cazului în care numele sau marca fabricii sunt însotite de indicarea originii. 

49.07 Importul fara acordul Trezoreriei publice a biletelor de banca contrafăcute, este 
interzis potrivit legii din 1981 privind falsurile. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01-13 Părul şi lâna de origine animală care provin din Egipt sau Sudan, sau care au 

tranzitat aceste ţări, inclusiv mărfurile din aceste materiale, cu excepţia 
eşantioanelor comerciale expediate în ambalaje care nu depăşesc 2 kg. daca sunt 
trimise prin posta de scrisori, sau 10 kg daca sunt trimise prin serviciul de colete, 
plasate în pachete şi ambalaje închise bine din raţiuni de transport. Lână ţesălată 
şi firele din păr de capra şi mărfurile ce conţin aceste materiale. 
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Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.01-02 Îmbrăcăminte uzata şi zdrenţe 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01-10  Îmbrăcăminte prăfuita şi zdrenţe 
10 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Este interzis importul monedelor ce imita monedele protejate, fara acordul 

Trezoreriei, în conformitate cu legea asupra falsurilor din 1981 (Forgery and 
Counterfeiting Act 1981). 
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* Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Monedele, platina, aurul, argintul (manufacturate sau nu), pietrele preţioase, 

bijuteriile şi alte obiecte preţioase trebuie să fie expediate în trimiteri recomandate 
sau cu valoare declarata 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.01-15 82.11.94 Cuţite cu zimţi de oprire şi cuţite pentru aruncat la ţintă. 
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Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
83.01-11 Matriţele şi echipamente utilizate pentru falsificarea timbrelor poştale în 

vigoare care indica tarife poştale. 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Emiţătoare radio, walkie-talkies, microfoane şi radiotelefoane ce pot transmite pe 

frecvente între 26,1 şi 29,7 megacicluri/sec. şi între 88 şi 108 Mhz/sec. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
85.18 Emiţătoare radio, walkies-talkies, microfoane şi radiotelefoane ce pot transmite pe 

frecventele între 26,1 şi 29,7 megacicle/sec. şi între 88 şi 108 Mhz/sec., altele 
decât seturile aprobate pentru utilizarea acestora în Marea Britanie. 

85.25 
85.27 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-06  Arme şi părţi de arme. Armele şi componentele acestora considerate ca 

  materiale de război. Vezi partea a doua. 
 

 * Obiecte admise condiţionat 
93.03-04 9303.30- Armele pentru tir sportiv. Expeditorul trebuie să se asigure ca 

 9304.00 destinatarul a obţinut o autorizaţie de import pentru aceste articole. 
  vezi partea a doua. 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Mărfurile fabricate în închisorile din străinătate cu excepţia celor care sunt 

importate în scopuri non-comerciale sau mărfurile care nu au fost fabricate în 
Marea Britanie, sau care sunt în tranzit. 
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Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. 
96.01-96.18 Nu există restricţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

N.B: Marea Britanie a incorporat textul acestei părţi în prima parte. 
 

Administraţia poştală din Marea Britanie (Consigna) a hotărât întreruperea serviciului de distribuire a 
substanţelor biologice infecţioase perisabile, atât la import, cat şi la export, începând cu 31 martie 1998 
pentru trimiterile expediate şi 31 mai 1998 pentru trimiterile sosite. 

 
În plus, se interzice importul sau tranzitul pe teritoriul Marii Britanii de arme de foc fara aprobarea 
Secretarului de Stat din Ministerul de Interne sau a Secretarului de Stat din Scotia. 

 
Totuşi, deoarece există un control strict asupra posesiei şi în special a transportului sau stocării de arme 
de foc pe teritoriul Marii Britanii, armele portabile care intra sub controlul secţiunii 5 a Actului cu 
privire la armele de foc (amendat în 1997) sunt confiscate. Astfel, acest tip de arme nu pot fi 
expediate/tranzitate în Marea Britanie prin intermediul serviciilor companiei Consignia (British Post 
Office, Royal Mail şi Parcelforce Worldwide) 

 
Este interzis pe teritoriul Marii Britanii importul (sau tranzitul) următoarelor arme: arme automate 
(mitraliere şi pustii-mitraliere), carabine semi-automate, majoritatea armelor portabile şi pistoalele, 
lansatoare de rachete anti-tanc, aruncătoare de mine, mortiere şi alte arme militare, arme electrice 
paralizante, pulverizatoare de gaz CS şi pe bază de esenţă de piper; bricege cu buton. 
Obiecte admise condiţionat la import: armele pentru tir sportiv (puşti acţionate prin levier, puşti pentru 
bolţuri, puşti, arme cu încărcare pe la gura ţevii) şi majoritatea muniţiilor trebuie să aibă autorizaţie. 
Persoanele stranie trebuie să deţină un permis britanic de vizitator (BVP) eliberat de către serviciul de 
politie competent. Permisul este eliberat pentru organizatorii de tir sportiv în Marea Britanie şi va fi 
transmis expeditorului înainte ca arma să fie expediata. Informaţii suplimentare cu privire la autorizaţia 
de import pentru armele de foc, muniţiile şi componentele acestora, pot fi obţinute de la DTI 
(Department of Trade and Industry's Import Licensing Branch Enquiry Point) (serviciul de informaţii 
pentru autorizaţii de import al Ministerului Comerţului şi Industriei): 

 
Tel: (+44 16) 4236 4333/4 
E-mail: enquiries.ilb@dti.gov.uk. 
Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la Ministerul de Interne: 
Tel: (+44 20) 7273 4000 
Fax: (+44 20) 7273 2065 
E-mail: public.enquiries@homeoffice.qsi.gov.uk. 

Solicitările  adresate  electronic  trebuie să  conţină  numele  complet  şi  adresa  poştală  ale  persoanei 
solicitante. 

 
Este interzis să se expedieze arme de foc (sau părţile lor) în colete sau trimiteri E.M.S. cu 
destinaţia Marea Britanie sau în tranzit prin aceasta ţara. 

 
 

Este interzis sa se transporte prin posta lingouri de metale pretioase sau bilete de banca. 
Nu se accepta distribuirea recomandatelor care contin articole de valoare de genul 
bijuteriilor, metalelor pretioase, pitre pretioase sau semipretioase, titluri, piese monetare 
sau orice forma de document financiar negociabil. - vezi circulara BI-UPU 144/2011 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1 Întocmirea declaraţiei vamale 
- declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a permite aplicarea  taxelor 

vamale şi a masurilor de control atât la import cat şi la export. 
- pentru  trimiterile  poştei  de  scrisori a  căror  valoare nu  depăşeşte  270  lire  sterline,  trebuie 

completata  o declaraţie CN22. Pentru trimiterile a căror valoare depăşeşte 270 lire sterline, ca şi 
pentru toate coletele,  se completează  formularul CN23.Acestea trebuie completate cu acrurateţe în 
limba engleză (sau franceză) şi bine lipite pe exteriorul trimiterii. Expeditorul trebuie să semneze şi 
să dateze declaraţia  vamală şi în cazul în care foloseşte formularul CN 22, trebuie să-şi înscrie 
numele complet şi adresa cu claritate pe faţa trimiterii. 

 
 

3.2 Necesitatea inserării facturilor 
- inserarea facturilor nu este obligatorie decât pentru trimiterile a căror valoare depăşeşte 2000 lire 

sterline. 
 

3.3 Necesitatea justificării originii mărfurilor 
- originea mărfurilor trebuie specificata pentru importurile din cadrul sistemului tarifar preferenţial 

sau  pentru  importurile efectuate pe baza acordurilor încheiate de către Uniunea Europeana cu 
diferite ţări, grupuri, asociaţii de ţări sau state independente. Certificatul de origine trebuie să fie 
emis în forma prescrisa în acorduri. 

 
3.3  Dispoziţii vamale diverse 
- trimiterile a căror valoare nu depăşeşte 15 lire sterline sunt scutite de taxe vamale şi TVA, excepţie 

de la aceasta regula făcând băuturile alcoolice şi produsele pe baza de tutun. 
- cadourile personale cu caracter ocazional destinate uzului personal al destinatarului sau al familiei 

sale sunt scutite de taxe vamale şi de TVA  daca nu depăşesc valoarea de 36 lire sterline şi daca se 
încadrează în următoarele limite cantitative: 

- băuturi alcoolice: 1 litru pentru băuturi spirtoase sau 1 litru de vin spumos sau alcoolizat, 
plus 2 l de vin obişnuit 

- parfum: 50 de grame esenţă de parfum sau 0.25 l apa de toaleta 
- tutun: 50 de ţigări sau 25 ţigarete sau 10 trabucuri sau 50 gr de tutun. 

Se aplica o taxa de import forfetara (10%) pentru trimiterile  a căror valoare nu depăşeşte  140 lire 
sterline, daca aceasta taxa e favorabila importatorului. 

 
3.5. Încălcarea dispoziţiilor vamale 

- pot fi reţinute toate coletele al căror conţinut nu a fost declarat complet şi corect, în ceea ce 
priveşte atât natura mărfurilor cat şi valoarea lor. Toate infracţiunile cad sub incidenţa legii 
importurilor şi exporturilor frauduloase. 

 
Produsele din tutun care sosesc în Marea Britanie din ţări nemembre ale Uniunii Europene sunt 
pasibile de drepturi vamale şi supuse accizelor şi TVA la import. Toate aceste drepturi trebuie să 
fie achitate independent de faptul ca mărfurile sunt cumpărate, destinate uzului personal sau 
primite cadou. 

 
Cu toate acestea, produsele din tutun expediate cadou sunt scutite de drepturi şi taxe daca sunt 
îndeplinite condiţiile de mai jos: 
- valoarea cadoului nu depăşeşte 36GBP; 
- declaraţia vamală este completata corect; 
- cadoul este expediat de un particular din străinătate către un particular din Marea Britanie; 
- trimiterea nu are niciun caracter comercial şi cadoul nu a fost plătit (direct sau indirect); 
- cadoul este expediat cu o ocazie particulara (ex. o aniversare) şi limitele indicate în continuare nu 

au fost depăşite: 50 ţigarete, 25 ţigări (de o greutate maxima de 3 g per bucata), 10 trabucuri, 50g 
tutun de fumat, sau un melanj proporţional din aceste produse diferite. 
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În conformitate cu UPU Berna, 29.octombrie 2007, Circularea 340 a Biroului Internaţional 
Marea Britanie-trimiterea de produse din alcool şi tutun prin poştă: 

 

 
Toate produsele din alcool şi tutun expediate din alte state membre UE sunt pasibile de 
impozitare directă în Marea Britanie. Expeditorii trebuie să facă în mod prioritar aranjamentele 
necesare pentru achitarea acestor taxe înainte ca aceste bunuri să fie expediate din ţările 
membre exportatoare; în caz contrar, aceste bunuri sunt pasibile de confiscare. Pentru mai 
multe informaţii trebuie consultate procedurile prevăzute de înştiinţarea 203 din Regulamentul 
de vânzări al Percepţiei şi Vămii Majestăţii Sale. 
Înregistrările impozitelor pentru vânzători şi transportatori pot fi accesate pe  
www.hmrc.gov.uk. 

 

Importurile care nu se vor supune acestor condiţii vor fi subiectul confiscării da către Percepţia 
şi Vama Majestăţii Sale, caz în care Poşta Regală nu are nicio răspundere şi nu va plăti 
nicio compensaţie. 

 
Asemenea multor bunuri sosite în Marea Britanie din afara  Uniunii Europene, alcoolul şi 
tutunul sunt supuse taxelor vamale, accizelor şi TVA la import. Toate acestea trebuie plătite 
fără deosebire atât în cazul în care sunt achiziţionate pentru uzul propriu, pentru vânzare sau 
primite cadou. 

 
Pentru mai multe informaţii în ceea ce priveşte trimiterea de bunuri către Marea Britanie vă 
rugăm să consultaţi înştiinţarea 143 a Percepţiei şi Vămii Majestăţii Sale: Ghid pentru 
Utilizatorii Poştali Internaţionali care poate fi accesat la adresa www.hmrc.gov.uk. 

 
Royal Mail Group a revizuit modul de abordare a controalelor privind marfurile/produse 
periculoase. Detaliile pot fi gasite pe urmatoarele pagini de web: 

 
- www.royalmail.com/prohibitedgoods 

 
- www.royalmail.com/restrictedgoods 

 
- www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-and-restrictions 

 
- www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions 

 
Trimiterile postale care contin marfuri/produse periculoase vor fi tratate conform 
procedurilor prezentate pe paginile de web care pot si trebuie sa fie consultate de catre 
clienti.. 

http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.royalmail.com/prohibitedgoods
http://www.royalmail.com/restrictedgoods
http://www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-and-restrictions
http://www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase 

şi paraziţilor. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albine vii, lipitori, viermi de mătase, paraziţi. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile 

de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Produse lactate şi miere naturala. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Grăsimi şi uleiuri vegetale sau de origine animală, grăsimi comestibile 

preparate. 
 
 
SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Băuturi, spirtoase şi oţet. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Uleiuri minerale. 

 
 
SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ale metalelor 
preţioase şi metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Materiale radioactive. 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 31:Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.01-07 Uleiuri esenţiale, produse de parfumerie şi de toaleta. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01-07 Săpun, produse de curăţat, produse lubrifiante, ceara artificiala, preparate 

pe baza de ceara, lumânări. 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 
cleiuri, enzime 

 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
piroforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozivi, chibrituri, preparate combustibile. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Pulberi explozibile. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA ACESTORA 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din acesta 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN LEMN;  PLUTA  ŞI 

OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE 
DIN FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA X : PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XII : INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE SOARE,   BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIII : ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Sticla şi produse de sticlărie. 

 
 
SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Perle  naturale  sau  de  cultura,  metale  preţioase,  imitaţii  de  bijuterii, 

monede. 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 

Maroc 

 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XVIII : INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 96: Diverse articole 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi 
produse de 
origine 
animală 

Este admis importul de albine vii, lipitori, viermi de mătase şi 
paraziţi cu condiţia ca acestea să fie introduse în cutii, cu scopul 
evitării oricărui pericol. 

2.4  Băuturi şi 
băuturi 
spirtoase 

2.4.1 Aceste  produse  trebuie  să  fie  ambalate  în  recipienţi  cu 
închidere etanşă. 

 
 
 

2.6 Uleiuri minerale Lichidele şi substanţele uleioase uşor lichefiabile trebuie să fie 
ambalate în recipienţi cu 
închidere etanşa. 

 
2.7 Narcotice Este interzis importul acestor produse. 

 

2.9 Chibrituri 
chimice 

Este interzis importul acestor produse. 

 
 
 
 

2.12  Perle  naturale 
sau de cultura, 
pietre şi metale 
preţioase, 
articole din 
acestea, imitaţii 
de bijuterii 

Aceste articole trebuie expediate în scrisori recomandate sau cu 
valoare declarata. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
 
Maroc nu a publicat partea a III-a. 
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MAURITANIA 
 
 
Administratia Postala din Mauritania nu accepta trimiteri ale postei de scrisori simple ce contin 
obiecte pasibile de taxe vamale. 

 
 

Obiecte interzise 
 
- stupefiantele si substantele psihotrope 
- materii explozive, inflamabile si alte materii periculoase 
- obiecte obscene sau imorale 
- toate categoriile de bauturi alcoolice 
- animale vii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MAURITANIA 



Mauriţius 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Produsele de apicultură necesită un certificat sanitar emis de ţara de origine. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.05 Peşte sărat. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Bunuri controlate. Este necesar un permis de import din partea autorităţilor piscicole. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de pasări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 Lapte (proaspăt/lichid). 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Bunuri controlate. 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura; bulbi, rădăcini şi alte asemenea; flori 

tăiate şi plante ornamentale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Bunuri controlate. 
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Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

7.1 Cartofi (prelucraţi sau nu), inclusiv seminţe. 
07.03 0703.10 Ceapă şi şalotă 

0703.20 Usturoi 
07.08 0708.20 Fasole 

0708.90 Alte tipuri de boabe uscate 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

7.1.14 Bunuri controlate. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.02 0802.90 Alune de pământ. 
08.05 0805.10 Portocale 

 0805.20 Mandarine, clementine 
 0805.40 Lămâi şi lime 

0805.40 Grapefruit 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
9.4.10  Condimente 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
9.1.10  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.5 Porumb, indiferent de formă. 

10.6 Orez. 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

10.01-08 Bunuri controlate. 
 
 

Capitolul 11:  Produse ale industriei morăritului: malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten 
de grâu 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.1 1101.00 Făină de secară sau făină amestecată de cereale 
11.2 1102.20 Porumb sub orice formă 
11.3 1103.13 Porumb sub orice formă 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.11  Plante, părţi din plante (inclusiv semniţe şi fructe) utilizate pentru ca 

ingrediente pentru produse farmaceutice, proaspete sau uscate, tăiate sau 
întregi, zdrobite sau pisate. 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

13.01-02  Bunuri controlate. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite 
şi neincluse în alta parte 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04  Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 

 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; 
GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE 
ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.7  Ulei de soia şi derivate ale acestuia, rafinat sau nu, cu condiţia să nu fie 

  modificat chimic. 
15.11  Ulei de palmier şi derivate ale acestuia, rafinat sau nu, cu condiţia să nu fie 

  modificat chimic. 
15.12  Ulei de floarea soarelui, şofran sau bumbac şi derivate ale acestuia, rafinat 

  sau nu, cu condiţia să nu fie modificat chimic. 
15.13  15.13.11- Ulei de cocos (copra) derivate ale acestuia, rafinat sau nu, cu 

  condiţia să nu fie modificat chimic. 
 1513.19  

15.14  Ulei de rapiţă şi muştar şi derivate ale acestuia, rafinat sau nu, cu condiţia 
  să nu fie modificat chimic. 

15.15 1515.21 Ulei de porumb şi derivate ale acestuia (neprelucrate) 
 1515.29 Ulei de porumb şi derivate ale acestuia (altele) 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22  Bunuri controlate. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; 
BAUTURI, SPIRTOASE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-01 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
17.1.4.1.1  Zaharicale şi produse zaharoase sub formă de ţigarete. 
17.02  Îndulcitori artificiali. 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făini, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.1 1901.10 Reţete pentru sugari. 
19.5 1905.40  

Poziţie 
19.01-05 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Bunuri controlate. 

 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.6  Suplimente nutriţionale. Alimente de dietă. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 22: Băuturi, spirtoase şi otet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.1.9 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.1.9 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi    
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03    Bunuri controlate. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01  Sare. 
25.23 2523.21 Ciment Portland 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30  Bunuri controlate. 

4  Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 



 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Bunuri controlate 
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Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin 
distilarea acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.9  Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase 

neprelucrate 
27.10 Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase altele 

decât cele neprelucrate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.1.16  Bunuri controlate. 

 

 

SECTIUNEA VI: PRODUSE   ALE   INDUSTRIEI   CHIMICE   SAU 
ALE INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28:  Produse  chimice  anorganice;   compuşi   organici   sau   anorganici   ai 

metalelor preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor 
radioactive sau ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

29.01-42 Bunuri controlate. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.1.6 Produse farmaceutice. Ayurdevic şi alte medicamente tradiţionale 
30.6 3006.20  Materiale de diagnosticare de origine biologică. 

3006.30 
 

Poziţie Cod S.H.  * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
Poziţie Cod S.H.  * Obiecte admise condiţionat 

31.01-05 Bunuri controlate 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

32.01-15 Bunuri controlate 
 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie, produse cosmetice 
şi obiecte de uz sanitar. 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Bunuri controlate 
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Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, 
ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, 
lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate 
dentare pe baza de ipsos 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Bunuri controlate 

 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01-07 Bunuri controlate 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, 

chibrituri, aliaje piroforice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Orice tip de exploziv sau de substanţe periculoase, impure, toxice sau 

dăunătoare. 
 

*Obiecte admise condiţionat 
Bunuri controlate. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.01-07 Bunuri controlate 

 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08  Insecticide, pesticide, fungicide, ierbicide, produse de control al creşterii plantelor şi, 

dezinfectanţi şi produse similare, ambalate pentru a fi comercializate ca reţete 
sau produse 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Bunuri controlate 

 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interizise 
39.26 Biberoane din plastic. Suzete şi tetine. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.01-26 Bunuri controlate 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.14 4014.90 Biberoane din plastic. Suzete şi tetine. 

 

6  Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
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SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU 
EXCEPTIA VIERMILOR DE MATASE) 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite(cu excepţia blănurilor) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.1.11 Bunuri controlate 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale (cu excepţia viermilor de 
mătase) 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Bunuri controlate 

 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Bunuri controlate. 

 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; 
PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI 
DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN 
FIBRE VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-04 I Bunuri controlate. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-04 I Bunuri controlate. 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE ŞI CARTON; HARTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
47.01-07 Bunuri controlate. 
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Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

48.01-23 Bunuri controlate. 
 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

49.01-11 Articole cu caracter indecent, imoral sau care incită la acte violente. Bilete 
bancare, bancnote, valori la purtător. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01-11  Ziare, cărţi publicate şi broşuri 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesuturi din păr de cal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesuturi din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente manufacturate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre manufacturate discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 

 

Capitolul 58: Ţesuturi speciale; ţesuturi buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

8 Nu există informaţii. 
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Capitolul 59: Ţesuturi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF, PREPARATE
 ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

 
64.1.6 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
65.06 6506.10 Căşti de motociclism (căşti de protecţie). 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.1.7  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 
acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-03  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 67: Pene şi puf, prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

67.01-04 Bunucri controlate. 
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SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

68.1.15 Bunuri controlate. 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

70.01-20 Bunuri controlate. 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.08 Aur (inclusiv aurul placat cu platină) neprelucrat sau semi-prelucrat, sau 

praful de aur. 
71.12 7112.20  Reziduurile sau resturile de aur, inclusiv închizătorile metalice cu aur dar 

excluzând deşeurile care conţin alte metale preţioase. 
* Obiecte admise condiţionat 

71.01-18 Bunuri controlate. 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

73.01-26 Bunuri controlate. 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Bunuri controlate. 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
1075.01-08 Bunuri controlate. 
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Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 77: (Rezervat) 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Bunuri controlate 

 
 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.01-07 Bunuri controlate 

 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Bunuri controlate. 

 

 
Capitolul 81: Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01-13 Bunuri controlate. 

 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; părţi 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Bunuri controlate. 

 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.1.11 Bunuri controlate. 

 
SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI  PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE  INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETE, APARATE DE INREGISTRAT  SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Editie: 2007 11 



84.17 8417.20 Produse de patiserie şi brutărie. 
84.38 8438.10  
84.23  Echipamente de cântărit. 

 

Mauriţius 
 
 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85  Bunuri controlate. 

Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunete, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

85.16 8516.10 Boilere electrice şi încălzitoare electrice cu imersiune şi părţi ale acestora 
* Obiecte admise condiţionat 

Bunuri controlate. 
 
 

SECTIUNEA XVII: VEHICULE TERESTRE, AERIENE ŞI MARITIME ŞI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru cai ferate sau similare şi părţi ale acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
86.01-09  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele pe sine de tren, sine de tramvai şi alte sisteme 
rulante, părţi şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.1.16  Piese de schimb şi accesorii second-hand. 
87.2  Vehicule de pasageri, cele destinate transportului public, autoboze. 
87.06 8706.00 Şasiuri de autobuze prevăzute cu motoare. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-05  Bunuri controlate. 

 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
89.1 Nave de croazieră, ambarcaţiuni de agrement, feriboturi, cargoboturi, barje şi 

alte nave similare pentru tranportul de persoane şi bunuri. 
89.2 Ambarcaţiuni de pescuit, nave-fabrică şi alte ambarcaţiuni pentru pentru 

procesarea şi conservarea peştilor. 
89.04 Remorchere şi împingătoare. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08  Bunuri controlate. 
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SECTIUNEA XVIII: 

 
INSTRUMENTE   ŞI   APARATE   OPTICE, 

 
FOTOGRAFICE 

 SAU  CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, 
CONTROL SAU   PRECIZIE,   INSTRUMENTE           ŞI 
APARATE    MEDICO-    CHIRURGICALE; 
CEASORNICARIE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.17 Instrumente manuale de măsurare a lungimii (rigle sau rulete). 
90.18 9018.31 Seringi cu sau fără ace. 

9018.39 Suturi şi ligaturi. 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
90.1.33 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.01-09  Bunuri controlate. 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Bunuri controlate. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobilier, saltele, suporturi de saltele, perne şi lenjerii de pat; aparate de 
iluminat nedefinite şi nespecificate în alta parte; reclame publicitare luminoase 
şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08 Bunuri controlate. 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
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96.01-18 Bunuri controlate 

 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Plante şi produse 
vegetale 

 

 
 
 
 
 
 
2.3 Produse anti- 
prazitare pentru uz 
agricol 
2.4 Băuturi, lichide 
alcoolice 

Produsele de apicultură pot fi importate în baza unei autorizaţii obţinute 
din partea Ministerului Agriculturii. Expediţiei trebuie ataşat un certificat 
emis de autoritatea de compenteţă. 
2.1.2 Organe: 
- este necesar un permis de import 
- trebuie obţinută o aprobare din partea Ministerului Sănătăţii 
2.1.3 Peşti, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate. Toate produsele din 
această categorie sunt încadrate ca bunuri controlate. Sunt necesare un 
permis de import şi un certificat de eliberare din partea Ministerului 
Pisciculturii. 
Importul de plante culvitate şi produse din acestea este încadrat în 
categoria bunurilor controlate. Este necesar un permis de import. Bunurile 
pot fi eliberate în baza unei aprobări din partea serviciilor de carantină ale 
autorităţilor responsabile pentru agricultură. Coletele care conţin trestie de 
zahăr (seminţe sau bucăţi) nu vor fi deschise de angajaţii vamali. Aceste 
colete vor fi deschise doar în zonele de carantină ale autorităţilor vamale. 
2.2.1 Toate produsele agricole, fructe, seminţe. Este necesar un permis de 
import 
Este necesar un permis de import. 

 
 
Este necesar un permis de import şi o aprobare din partea Ministerului 
Sănătăţii. 

2.5 Tutun Este necesar un permis de import. 
2.6 Uleiuri minerale Este necesar un permis de import. 
2.7 Narcotice Narcoticele sunt interzise dar pot fi importate în baza unei aprobări din 

partea Ministerului Sănătăţii. 
2.8 Produse 
farmaceutice 

 
2.9 Chibrituri chimice 
şi lemn pentru 
chibrituri 
2.10 Articole din 
cauciuc 
2.11 Cărţi, broşuri, 
ziare, imprimate 

 
2.12 Perle naturale 
sau de cultură, pietre 
şi metale preţioase, 
articole din acestea, 
bijuterii de fantezie 

Importul de produse farmaceutice utilizate în tratamente medicale este 
condiţionat de obţinerea unei autorizaţii din partea Ministerelor Sănătăţii 
şi Agriculturii (serviciile veterinare). 
Interzise în trimiterile poştale din motive de securitate. 

 
 
Pneuri din cauciuc recondiţionate şi reeşapate (vezi anexa 1). 

 
Este interzisă expedierea de imprimate, tablouri, fotografii, litiografii, 
gravuri, cărţi, carduri sau alte asemenea materiale cu caracter indecent, 
obscena sau care incită la violenţă. 
Este interzisă expedierea de monede, bilete bancare, bancnote, lingouri, 
pietre preţioase, bijuterii şi a altor articole de valoare, exceptând cazul în 
care acestea suntr transmise prin intremediul unor trimiteri recomandate 
sau cu valoare declarată. 

2.13 Receptoare TV Nu există informaţii 
2.14 Instrumente de 
măsurat 

Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 

2.15 Arme Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 
2.16 Jocuri mecanice, 
jucării 

Bunuri controlate. Este necesar un permis de import. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1 Completarea 
declaraţiilor vamale 

 
 
 
 
 

3.2 Necesitatea de a 
introduce facturile 
3.3 Necesitatea de a 
atesta originea 
bunurilor 

 
 
 

3.4. Diverse prevederi 
vamale 

 
 

3.5 Prevederi cu 
privire la încălcarea 
reglementărilor 

Declaraţia vamală trebuie să conţină o descriere exactă a naturii şi valorii 
conţinutului. Greutatea brută şi netă a coletului trebuie de asemenea 
menţionată. Expeditorul trebuie să menţioneze modul de tratare al 
trimiterii în cazul în care aceasta nu poate fi distribuită şi trebuie să 
semneze declaraţia vamală. Menţionarea unor aspecte suplimentare 
privind încadrarea bunurilor expediate în categorii ca de exemplu cadouri, 
mostre sau bunuri cu valoare comercială pot fi de folos. 
Ataşarea facturilor care indică valoarea exactă în ţara de origine este 
apreciată. 
Aproape toate bunurile importate sunt bunuri controlate. O listă a 
bunurilor controlare si a celor interzise întocmită de Ministerul Comerţului 
din Port Louis a fost anexată (vezi anexa 1) pentru referinţă. Astfel, 
posibilii importatori sunt sfătuiţi să obţină un permis de import înainte de a 
prezenta trimiterile în cauză la poştă. Importurile de plante şi materiale din 
plante trebuie însoţite de un certificat fitosanitar. 
Trimiterile de mici dimensiuni pot fi importate pentru uz propriu fără a fi 
necesar un permis de import cu condiţia ca valoarea cpnţinutului să nu 
depăşească 500 de rupii. O taxă de eliberare se plăteşte pentru fiecare colet 
în funcţie de un sistem pe bază de trepte de greutate. 
Trimiterile poştale, inclusiv coletele, ale căror declaraţii au fost falsificate 
sunt pasibile de confiscare din partea autorităţilor vamale. 
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Anexa 1 
 
 

TABELUL SECUNDAR (Reglementarea 2)- ARTICOLE INTERZISE 
 

1. Sticle cu obturator 
2. Capse explozive pentru pistoale şi puşti de jucărie care conţin un amestec de clorură de 

potasiu şi fosfor roşu. 
3. Pocnitori (petarde) 
4. Chibrituri cu fosfor alb 
5. Pneuri din cauciuc recondiţionate sau reeşapate 
6. Sobe cu kerosen şi părţi ale acestora 
7. Scutere nautice 
8. Fildeş şi carapace de ţestoase 
9. Arme de vânătoare subacvatice 
10. Produse de patiserie din zahăr şi ciocolată şi gumă de mestecat sub formă de ţigarete 
11. Piese de schimb second hand pentru autovehicule şi accesorii după cum urmează: 

a. Pneuri, tuburui şi roţi 
b. Radiatoare 
c. Arcuri şi articulaţii frontale 
d. Cabine de camioane 
e. Duze injectoare 
f. Şasiuri 
g. Garnituri de ferodo 
h. Sisteme de ambreiaj şi părţi ale acestora 
i. Rezervoare 
j. Filtre 
k. Furtunuri 
l. Seturi motor 
m. Centuri 
n. Garnituri ulei 
o. Racorduri cu bila 
p. Rulmenti 
q. Amortizoare 
r. Foi de arc 
s. Caroserii 

12. Căşti de motociclism 
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TrimiteritT  
 
 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 

Mexic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06 0106.00  Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albine, lipitori şi viermi de mătase. Vezi partea a doua parte, pct. A1, A3 şi 
E2. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01- 0201.10- Toate tipurile de produse. Carne. Resturi de păsări. Vezi a doua parte, pct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 0210.90   A1 şi A2, normele compensatorii SECOFI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.02- 
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Mexic 
0302.1 1- Peşti  răpitori  pentru  re-populare,  pui  sau  adulţi.  Conform  art.  41,  4,  c,  
07 0307.99   Convenţia de la Washington 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Alte tipuri de peşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01- 0401.10- Lapte şi produse lactate. Vezi partea a doua, pct. S1 şi A1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 0410.00   Oua de pasare. Vezi a doua parte, pct. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.02- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 
0502.1 0- Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A2 şi A3.  

11 0511.99   Pene, coarne, fildeş. Vezi a doua parte, pct. E3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01- 0601.10- Toate tipurile de produse. Vezi partea a doua, pct. A1, A3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 0604.99   Frunze. Vezi a doua parte, pct. E2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Mexic 

 
 
 

07.01- 0 
 

14 
 

0714.9 
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Mexic 
  0701.10- Toate tipurile de produse. Cartofi şi fasole, cu excepţia celor folosite  pentru 

însămânţare. Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3 şi normele SECOFI. 
 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01- 801.11- Toate tipurile de produse. Cartofi şi fasole, cu excepţia celor folosite pentru 

însămânţare. 
14 0814.00   Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3. 

Struguri. Vezi normele SECOFI. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01 0901.11- Toate tipurile de produse. 

0901.90  Vezi partea a doua, pct. A1, A3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01- 

 
08 

 
1008.90 

1001.10- Toate tipurile de produse.Vezi partea a doua, pct. A1 şi A3. 
Grâu, orz, porumb, mei. Normele SECOFI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.03 1103.14 Orez. Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3. 
11.07 1107.10 Malţ. 

 1107.20  
 
 

4 



 
 

Normele SECOFI. 
Mexic 

 
 
 
 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 
medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01- 1201.00- Seminţe de mac. 

 
14 1214.90  Marijuana (Canabis indica) 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3. 
Copra, trestie de zahăr: normele SECOFI. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01 1301.90- Preparate pentru fumat din marijuana (Canabis indica) 
13.02 1302.11  

 1302.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Copal. Vezi a doua parte, pct. E2. 
Produse brute sau pudra (praf) alcoolizate şi altele. Vezi a doua parte, pct. S1 
şi normele SECOFI 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.03 
14.04 

1403.90 
1404.10 

Alte produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A3 şi E2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 5 



Mexic 
 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII  LOR; GRASIMI                             
ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii lor, 

grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01 1501.00  Untura. Vezi a doua parte, normele SECOFI. 
15.21 1521.90  Grăsimi  şi  uleiuri  animale,  ceara  de  origine  animală,  grăsimi  şi  uleiuri 

vegetale (floarea soarelui şi măsline). Vezi a doua parte, pct. S1, A1 şi A3. 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01 
16.02 

1601.00 
1602.90 

Mezeluri, şuncă, amestec de carne, piele de porc fiarta sau tăiată, măruntaie, 
alte preparate pe baza de sânge. 
Vezi a doua parte, pct. A1 şi A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01 1701.11- Zahăr în stare solida: norme 

 1701.99  
17.02 1702.11- Lactoza cruda sau bruta, cu conţinut de azot mai puţin de 2%. Vezi a doua 

 1702.90  
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parte, pct. S1.  

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Mexic 

18.01 
18.05 

1801.00 
1805.00 

Diverse forme de cacao. Vezi a doua parte, P.I.T. SECOFI. 
Cacao, boabe întregi sau zdrobite, brute sau prăjite. Vezi a doua parte, pct. 
A1 şi A3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.1 1901.90  Produse vegetale pentru diabetici. Vezi a doua parte, pct. S1. 
19.2 1902.19  Paste fainoase. Vezi a doua parte, preturi estimate. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.07 2007.10 

2007.99  Preparate omogenizate, preparate din citrice, compoturi şi marmelade pentru 
diabetici şi altele. Vezi a doua parte, pct. S1. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01 2101.11  Extracte, esenţe şi concentrate din cafea şi preparatele lor. Normele SECOFI. 

 
2106.10 
2106.90  Concentrate de proteine din soia, derivate de proteine din lapte, pudra pentru 

budinca şi gelatina pentru diabetici. Vezi a doua parte pct. S1. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.04 2204.21  
22.08 2208.20 Vinuri şi şampanie (preturi estimative). Coniac, brandy, whisky, rom: preturi 

 2208.90 estimative, rachiu şi altele: Băuturi spirtoase şi altele: N.O.M 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.09 2309.10 

2309.90 
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Alimente pentru câini şi pisici, alimente pentru păsări de curte, fan, furaje 
îndulcite, hrana pentru peşti de acvariu şi altele. Vezi a doua parte, pct. A1 şi 
A3. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01 2401.10  Tutun, ţigări,  ţigarete  şi  tutun  omogenizat.  Vezi  a  doua  parte,  normele 

SECOFI. 
24.03 2403.99  Tutun brut, reziduri de tutun şi altele. Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3. 

 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre, ipsos, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.24 2524.00  Azbest praf sau granule şi reziduuri. Vezi a doua parte, pct. E1. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.19 2619.00  Fier şi deşeuri de fier, deşeuri galvanice, catalizatori uzaţi, reziduuri din 
26.21 2621.00  plumb, cenuşă. Vezi a doua parte pct. E1. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.09 2709.00  Material explozibil, inflamabil, alte materiale periculoase. Conform art. 41, 

4, d, Convenţia de la Washington. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Ulei în stare bruta. Vezi a doua parte, norme SECOFI. 
Uleiuri şi grăsimi lubrifiante. Vezi a doua parte, pct. E1. 

 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 

Poziţie 
28.04- 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
2804.70 Sulfat de taliu 

11 2811.29 
28.33- 2833.29 
36 2836.91 
28.44- 2844.20 
45 2845.90 
28.50 2850.00 

 

* Obiecte admise condiţionat 

8 Fosfor roşu sau amorf. 
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Vezi a doua parte, normele SECOFI, oxid azotos, carbonat de litiu cesiu 137; 
cobalt, radioactivi şi altele. Vezi a doua parte, pct. S1 şi normele. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.03 2903.19 
29.41 2941.90 Hexaclor, hexahidra, dimetanoaftena, heptaclor, tetrahidrometanden, 

hexaclorura epoxica, hidroendodimetanoaftalena, imidoacid N-aliglutamic, 
diclorobromofenilmetil, feniltiofosfonat, diacetilmorfon. 
Stupefiante şi substanţe psihotrope. Conform art. 41, 4, b, Convenţia de la 
Washington 

 
* Obiecte admise condiţionat 

AC. Valproico şi sărurile sale, Naproxen, sulfaţi de salbutamol, hidantoina, 
dyptridamol; bensimidazol şi sărurile sale, clorura de dozol, acid penicilanic, 
furosemida,   vitamina   B12,   sau   penicilina   de   benzil:   sodiu,   potasiu, 
ampicilina   şi sarurile sale;   diclorofenilmetilisoxazolipenicilina sodata; 
monohidraţi de cefalexina, amiceacine şi sarurile sale. Cefadroxil: normele 
SECOFI. 
Toţi compuşii fluoclorurati organici. Vezi a doua parte paragraful pct. E1. 
Toţi produşii chimici organici de uz farmaceutic trebuie să fie însoţiţi de o 
autorizaţie de la SSA. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01 3001.10 Vaccinuri pentru febra aftoasa. Preparate din Canabis indica, preparate din 
30.06 3006.40 acetilmorfina, eşantioane de ţesuturi sau sânge, etc., contagioase (art. 23, 

Convenţia de la Washington). 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Este necesar un permis pentru toate produsele farmaceutice pentru medicina 
umana şi pentru toate produsele medicinei veterinare. 
Vezi a doua parte pct. S1 şi A1. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
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  modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos  

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01 
35.07 

3501.10 
3507.90 

Dextrina, amidon şi fecule modificate. Vezi a doua parte, contingente. 
Cazeina şi derivaţi, albumine, proteine vegetale, papaina, pepsina, tripsina, 
bromelina şi alte enzime şi amestecurile lor. Vezi a doua parte, pct. S1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 
aliaje piroforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01 3601.00 Materiale explozibile, inflamabile şi alte materiale periculoase (art.41, 4, d, 
36.06 3606.90 Convenţia de la Washington). 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.02 
38.04 
38.23 

3802.10 
3802.90 
3804.00 
3823.70 

Carbon şi argile active: soluţii anticoagulante. Vezi a doua parte, pct. S1. 
Silicat aluminat de magneziu (Fuller’s earth), produse reziduale ale industriei 
chimice sau altele. Vezi a doua parte, pct. E1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 
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Poziţie 
40.01- 

Cod S.H. 
4001.10 

02 4001.30 
40.04- 4002.11  C  
07 4004.00 
40.10- 4007.00 
15 4010.19 

 4011.10 
 4011.20 
 4012.20 
 4013.10- 
 4013.90 
 4014.10 
 4015.11 
 

 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
Mexic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.13 3913.90  Polizaharida netoxica. Înlocuitori de plasma (dextran). Vezi a doua parte, pct. 
39.15 3915.10  S1. Reziduri şi deşeuri de: stiren, etilen, PVC, metacrilat de metil şi altele: 

3915.90  contingente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Latex, gutaperca, macaranduba deşeuri, pneuri uzate: norme SECOFI. 
Prezervative, vezi partea a doua, pct. S1. 

uciuc sintetic, pneuri noi, mănuşi chirurgicale Vezi a doua parte, N.O.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01- 
10 
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4101.10 
4110.00 

 
 
Piei de bovine, ovine, porcine, oi şi miei în stare bruta. Vezi a doua 
parte, pct. A1 şi A2. Piei finite  sau deşeuri de caprine, reptile şi altele. 
Vezi a 2-a parte, pct. E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau şelărie, articole de voiaj, sacose 
şi produse similare, produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01- 4201.00  Importul produselor de acest tip este supus regulilor de marcaj şi etichetare. 
05 4205.00 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana, blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01- 4301.10  Toate produsele. Vezi a doua parte, pct. A1, A3 şi E2. Importul obiectelor de 
04 4304.00  îmbrăcăminte şi blănurilor este supus regulilor de marcaj şi etichetare. 

 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 
PLUTA  ŞI  ARTICOLE  DIN  PLUTA;  ARTICOLE  DIN   
FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 

Poziţie 
44.01 

Cod S.H. 
4401.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Lemn de încălzit, lemn de conifere sau de surcele, lemn brut, planşe cu o 

44.03 4401.21 grosime mai mare de 6 mm, planşe cu o grosime mai mica sau egala cu 6 
44.08 4403.10- mm. Vezi a doua parte, pct. A1 şi A3. 

 4403.99  
 4408.10-  
 4408.90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
12 
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Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE  MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE;   DESEURI   DE   HARTIE   SAU   DE   CARTON; HARTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
47.03 4703.21  Pasta din lemn tratata chimic. Vezi a doua parte, norme. 

 
 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.04 4804.19  Hârtie şi carton 
48.11 4804.49  Hârtie de ambalaj placat cu polietilena şi pentru acoperirea solului: norme. 
48.15 
48.18 

4804.59 
4811.39 
4815.00 
4818.40 

Scutece pentru copii (preturi estimate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare, 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.08- 
11 

Articole obscene sau imorale. 
 

4908.90 Abţibilduri colorate sau alb-negru vândute în plic sau în pachete, cu guma de 
mestecat, dulciuri sau orice alte articole care conţin desene, figurine sau 
ilustraţii ce reprezintă copiii intr-o maniera denigranta, ridicola şi care 
promovează violenta, autodistrugerea sau alte comportamente anti-sociale, 
cunoscute sub numele de “Garbage Pail Kids” şi care pot fi imprimate pe 
toate articolele comerciale. 
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49.11 4911.91 Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri sau fotografii color sau alb-negru 

vândute în plicuri sau în pachete, chiar daca sunt însotite de guma de 
mestecat, dulciuri sau de alte tipuri de articole, care conţin desene, figurine 
sau ilustraţii ce reprezintă copiii intr-o maniera denigranta, ridicola şi care 
promovează violenta, autodistrugerea sau alte comportamente anti-sociale, 
cunoscute sub numele de “Garbage Pail Kids” şi care pot fi imprimate pe 
toate articolele comerciale. 

4911.99 Documente obscene, imorale, cu caracter subversiv, desene şi embleme. 
Lucrări reimprimate care nu respecta legislaţia din Mexic cu privire la dreptul 
de autor. 
Bilete de loterie străine pentru care nu s-a obţinut autorizaţie de la Ministerul 
de Interne. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.03- 
07 

5003.10- Mătase: preturi estimative 
5007.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau gros de animale, fire şi ţesături mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.02 5102.10  Articole din aceasta categorie din blana de iepure de casa sau de câmp. Vezi 

5102.20  a doua parte, pct. E2. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01- 5201.00- Bumbac cu sau fara seminţe, nedărăcit sau dărăcit. Vezi a doua parte, pct. A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 5212.25 

14 



 
 
  şi A3. Majoritatea: norme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Mexic 

53.01- 
11 

5301.10- Norme pentru toate produsele. 
5311.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01- 
08 

5401.10- Norme pentru toate produsele. 
5408.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01- 
16 

5501.10- Norme pentru toate produsele. 
5516.94 

 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute, fire speciale, sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
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Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături din tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.03 5803.10 

5803.20 
Tifon: norme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate, articole 
tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01- 
17 

6101.10- Produsele sunt supuse normelor şi condiţiilor de marcaj şi etichetare. 
6117.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01- 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 
 
6201.1 1- Produsele sunt supuse normelor şi condiţiilor de marcaj şi etichetare. 

6217.90 

Mexic 

 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01- 6301.10- Confecţii.  Vezi  a  doua  parte,  pct.  S1.  Produsele  sunt  supuse  normelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 6310.90   (SECOFI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE, BICE,               
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare, părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01- 
06 

6401.10- Produsele sunt supuse normelor şi condiţiilor de marcaj şi etichetare. 
6406.99 
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Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.06 6506.10  Căşti pentru pompieri, căşti militare, alte tipuri de căşti (N.O.M.). 

 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.08 6908.90  Placi pentru podele şi placaje: norme 
69.10 6910.90  Closete cu bazine cu capacitate mai 
69.11 6911.10  Alte echipamente sanitare: N.O.M. 
69.12 6912.00  Faianţă: norme 

 
 
mare de 6 litri: norme 

 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.05 7005.29  Geam transparent securizat: norme. Deşeuri şi reziduri din fibra de sticla. 
70.19 7019.19  Vezi a doua parte, pct. E2. 

 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
 PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
 PRETIOASE, PLACAJE CU METALE PRETIOASE ŞI 

OBIECTE DIN  ACESTEA;  BIJUTERII  DE  FANTEZIE, 
MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, 

metale preţioase, placaje cu metale preţioase şi obiecte din acestea, 
bijuterii de fantezie, monezi 

 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.14 7114.10 Importul este interzis. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

18Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 



Mexic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.07 
72.08 

 
72.09 

 
72.10 

 
72.11 

 
72.12 
72.13 

 
72.14 

 
72.15 
72.16 
72.24 
72.28 

7207.19 
7208.10- 
7208.90 
7209.15- 
7209.23 
7210.11- 
7210.70 
7211.13- 
7211.90 
7212.10 
7213.20- 
7213.99 
7214.20- 
7214.99 
7215.10 
7216.99 
7224.10 
7228.30- 
7228.50 

Toate aceste produse vor respecta normele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.07 7307.19- B utoaie cilindrice. Vezi a doua parte, pct. E2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.08 
 

73.09 
73.10 

73.21 
73.25 

 

73.11 
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7307.9 
2 

7321.11 
7325.91 

Maşini de gătit pe gaz. Vezi partea a 2-a, N.O.M. 

7308.4   
0-   
7308.9   
0   
7309.0   
0   
7310.1   
0-   
7310.2   
9   
7311.0   
0   

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.04 7404.00  Deşeuri din aliaje de cupru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.11 7411.10- Vezi a doua parte, pct. E2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7411.29  Ţevi: norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
20 



 7601.20 
76.02 7602.00 
76.15 7615.11 

 

 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01 7601.10- Lingouri de aluminiu: norme. 

Mexic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resturi şi deşeuri din aluminiu. Vezi a doua parte, pct. E2. 
Oala sub presiune: N.O.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.02 7802.00  Resturi şi deşeuri din plumb. 

Vezi a doua parte, pct. E2. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte metale comune, ceramice, articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; părţi ale 
acestora 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.03- 
06 

8203.10- Toate articolele sunt supuse normelor. 
8206.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.07 8407.34  Părţi de motoare cu combustie: norme SECOFI. 
84.13 8413.11  Părţi de pompe folosite: norme SECOFI şi N.O.M. 
84.18 8418.10- Părţi de betoniere de tip remorca: SECOFI, N.O.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8418.29 
84.24 8424.10 
84.25 8425.42 
84.26 8426.12- 

 8426.99 
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Părţi de frigidere: norme şi N.O.M. 
Părţi de extinctoare: norme şi N.O.M. 
Părţi de macarale folosite: norme SECOFI. 
Părţi de aparate de bucătărie folosite: norme SECOFI. 

84.27 8427.10- Părţi de calculatoare folosite: norme SECOFI. 

Mexic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8427.20 Părţi de supape: vezi a doua parte, N.O.M. 
84.28 8428.40 Altele produse: norme SECOFI. 

 8428.90  
84.29 8429.11-  

 8429.59  
84.30 8430.31-  

 8430.69  
84.32 8432.90  
84.52 8452.10-  

 8452.90  
84.71 8471.10-  

 8471.90  
84.74 8474.20-  

 8474.80  
84.77 8477.10  
84.81 8481.10-  

 8481.90  
84.82 8482.10-  

 8482.91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01- 
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  8501.10- Produsele trebuie să respecte normele.  

 
 
 
 
 
 
 
 

48 8548.90   Câteva produse sunt supuse N.O.M. şi preturilor estimative. 
Acumulatori folosiţi. 
Vezi a doua parte, pct. E2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora, 
aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01- 8701.20- Sunt necesare autorizaţii de la SECOFI şi SEDENA. 
06 8706.00  
87.10- 8710.00-  
12 8712.00  
87.16 8716.10-  

 8716.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.09 9009.11- Aparate de masaj şi proteze. 

 9009.30 Obiecte obscene şi imorale (art. 41, 4, e, Convenţia de la Washington).. 
90.18 9018.11-  

 9018.90  
90.19 9019.10  
90.21 9021.30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.22 9022.12- 
 9002.21 
90.25 9025.11 
90.26 9026.10- 

 9026.80 
90.29 9029.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Este necesară autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii şi N.O.M. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
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Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01- 9301.00- Orice tip de arma. 
07 9307.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Pentru aceste articole sunt necesare autorizaţii de la SECOFI şi SEDENA. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

94.05 9405.30  Toate produsele sunt supuse normelor. 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01- 9501.00- Păpuşi cu caracter obscen, imoral (art. 41, 4, e, Convenţia de la Washington). 
08 9508.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele sunt supuse normelor 
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Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.07- 
09 

9607.11 
9609.10Toate produsele sunt supuse normelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.05 9705.00  Toate produsele acestei categorii sunt interzise 

 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale şi 

produse ale 
regnului 
animal 

Importul animalelor vii este interzis, conform dispoziţiilor 
articolului 41, 4, c, din Convenţia de la Washington, cu excepţia 
albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. Aceste produse şi 
derivate sunt supuse regulilor sanitare, ecologice, normelor şi 
obţinerii unui permis pentru operaţiuni comerciale care să respecte 
prevederile de mai sus. 
2.1.1. Certificat de sănătate publica (S1). 
Pentru a importa orice produs din carne,  este  necesară 
obţinerea unui certificat sanitar (S1) de la Ministerul Sănătăţii 
Publice. Formularul A1 reprezintă autorizaţia sanitara în care sunt 
prezentate toate regulile veterinare şi fitosanitare care trebuie să fie 
respectate pentru importul animalelor, produselor şi derivatelor lor, 
vegetalelor şi produselor lor, ţinând cont de originea şi condiţiile 
sanitare din ţara exportatorului, cu scopul de a preveni intrarea în 
ţara a bolilor exotice (aceasta autorizaţie este eliberată de către 
SARH). Articolul 4, secţiunea 1 a decretului din 2 octombrie 1988. 
2.1.2. Formularul A2 conţine reguli de natura fitosanitara care 

trebuie respectate 
Se  pot  importa  produse  din  carne  de  vita,  inclusiv 
măruntaie, rămăşiţe şi părţi de animale, care provin din ţări 
nesupuse carantinei. Importul se efectuează  pe baza  prezentării 
unui certificat de origine şi de sănătate animală vizat de către 
autoritatea consulara mexicana şi semnata de autoritatea veterinara 
competenta a Ministerului Agriculturii, purtând următoarea 
declaraţie: aceasta carne provine de la animale sănătoase, 
inspectate de către personal autorizat înainte şi după sacrificarea 
lor în abator. 
2.1.3. Ministerul Agriculturii şi Resurselor Hidrografice – 

Formularul A3 se refera la tratarea preventiva în vederea 
efectuării importului animalelor, vegetalelor, produselor şi 
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Mexic 
derivatelor lor. 

Ministerul 
Dezvoltării Sociale - 
Formularul E1 se 

 
 
refera  la  autorizaţia  de  transport  a  materialelor  şi  reziduurilor 
periculoase. 

Formularul E2 este o autorizaţie de import care permite 
intrarea în ţara a speciilor de flora şi fauna silvestra şi acvatica. 

 
 

2.2. Vegetale şi 
produse vegetale 

În aceasta categorie, produsele interzise sunt cele care pot fi 
utilizate ca stupefiante şi/sau substanţe psihotrope. Art. 41, 4, b, a 
Convenţia de la Washington. 
Importul acestor produse şi derivate este  supus  respectării 
regulilor sanitare, ecologice, normelor şi obţinerii unui permis de 
comerţ. 
2.2.1. Autorizaţii fitosanitare (A1, A2, A3) 
2.2.2. Certificat E2 de respectare a normelor ecologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Permis de import SECOFI: pentru un import definitiv 
(SECOFI), pentru un import temporar (P.T.I)-SECOFI 

 
 

2.3. Produse 
antiparazitare 
pentru uz agricol 

- importul acestor produse şi materialele care servesc la 
producerea lor este supus obţinerii autorizaţiilor: A1, A2, A3 şi 
E1, E2. 

- A1, A2, A3: autorizaţii SARH; E1, E2: autorizaţii SEDESOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Băuturi 
alcoolice 
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- aceste articole şi 

 
 
cu scopul eliminării concurentei neloiale 

Mexic 

produse  sunt 
supuse aplicării 
tarifarii oficiale 

- se percepe o taxa speciala pentru aceste produse şi servicii. 
2.4.1 Norme oficiale mexicane (N.O.M) - se impune respectarea 
normelor de calitate de către SECOFI . 

 
 

2.5 Tutun - importul de tutun brut, ţigări, ţigarete şi tutun omogenizat este 
supus obţinerii unui permis SECOFI. În plus, pentru a importa 
tutun brut sau reziduuri de tutun trebuie să se obţină o 
autorizaţie fitosanitara de la SARH. Se percepe o taxa speciala 
pentru aceste produse şi servicii. 

- incepand cu 01.11.2012 este interzis importul de tigari 
electronice in Mexic. 
2.6.Uleiuri 
minerale 

 
- importul   de   uleiuri   nerafinate   este   supus   obţinerii   unei 

autorizaţii de la SECOFI. 
- importul uleiurilor şi grăsimilor lubrifiante este supus obţinerii 

unui certificat de calitate pentru mediu de la SEDESOL. 
 

 
 
 

2.7 Stupefiantele - toate  aceste  produse,  inclusiv  substanţele  psihotrope  sunt 
interzise. 

 

2.8 Produse 
farmaceutice 

- pentru toate aceste produse este necesară o autorizaţie sanitara, 
chiar daca sunt destinate uzului personal. 

2.8.1 Certificat de sănătate – SSA. Prezentarea acestui certificat 
este ceruta pentru obiectele destinate consumului uman (S1). 
2.8.2 Certificat  de sănătate animală-SARH- Importul produselor 
veterinare este supus obţinerii acestui permis (A1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Chibrituri 
chimice 

- aceste produse, fiind inflamabile sau explozibile, sunt interzise. 
(art. 41, 4, d, Convenţia de la Washington) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Obiecte din cauciuc 
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- importul  de  pneuri  uzate,  latex,  gutaperca,  macaranduba  şi 

reziduurilor este supus obţinerii unui permis E1 – SEDESOL 
- importul  de pneuri şi uzate este supus obţinerii unui permis de 

la SECOFI 
- un certificat sanitar (S1) este cerut pentru prezervative 
- cauciucul sintetic, pneurile şi mănuşile de chirurgie trebuie să 

fie conforme cu normele de calitate (N.O.M). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 Cărţi, broşuri, 
ziare, imprimate 

- sunt interzise atât publicaţiile obscene sau imorale, cat şi cele 
care au ca rezultat comportamente patologice. 

- importul publicaţiilor, altele decât acestea, nu este supus nici 
unei condiţii. 

- importul de materiale (bilete, articole publicitare, etc) pentru 
loterii şi jocuri de noroc, este supus unei autorizaţii eliberate de 
autorităţile                        mexicane                        competente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12. Perlele fine 
sau de cultura, 
pietrele şi metalele 
preţioase, lucrările 
din                aceste 
materiale, bijuterii 
de fantezie 

- sunt interzise obiectele menţionate în Convenţia UPU, art. 20, 
pct. b, privind coletele poştale şi posta de scrisori. 

- toate obiectele cuprinse în aceasta categorie pot fi importate 
daca sunt însotite de o autorizaţie SECOFI şi o autorizaţie a 
Ministerului Apărării Naţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13. Televizoare - importul  acestor  obiecte  este  supus  normelor  stabilite  la 
capitolul masuri antidumping. Ele trebuie să fie conform 
normelor de calitate (N.O.M) de la SECOFI. Daca valoarea lor 
este considerata ca fiind subestimata, li se aplica o tarifare 
oficiala. 
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2.14. Instrumente 
de măsură 

Mexic 
- acestea trebuie să fie conform normelor de calitate (N.O.M) de 

la SECOFI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15 Echipamente 
de război 

- legislaţia în vigoare a administraţiei poştale mexicane interzice 
orice import de arme (24 martie 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 Aparate de 
joc, jocuri 

- importul lor este supus normelor conform tarii din care provin 
(China), la capitolul masuri antidumping, precum şi altor 
dispoziţii adoptate de către guvernul mexican şi care sunt 
publicate în ziarul oficial al federaţiei. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1. Completarea 
declaraţiilor 
vamale 

- conform Convenţiei de la Washington s-a convenit a se 
completa o declaraţie a conţinutului trimiterii, în cazul în care 
valoarea mărfii este mai mare de 300 DST. Aceasta declaraţie 
trebuie să fie completata în spaniola sau engleza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Necesitatea 
inserării facturilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- inserarea facturilor este necesară pentru mărfurile a căror 

valoare comerciala este mai mare de 300 USD 
- este necesar ca toate trimiterile să fie însotite de facturi 

comerciale, acestea permiţând determinarea caracteristicilor de 
baza ale trimiterilor, referitor la descrierea şi valoarea 
conţinutului trimiterii ce face obiectul importului. Aceste 
caracteristici trebuie să fie conform dispoziţiilor articolului 25 
din legislaţia vamală şi 88 din regulamentul sau de executare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Necesitatea de 
a justifica originea 
mărfurilor 

 

 
 
 
 

- 
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- este necesară 
indicarea tarii de 
origine               a 
mărfurilor 
deoarece, 
conform originii, 
se  va  aplica  un 

anumit tratament preferenţial, reglementari şi restricţii altele 
decât cele vamale, precum şi norme şi interdicţii în cazul în 
care marfa are o valoare mai mare de 1000 USD 
- este posibila furnizarea  pe factura a unei declaraţii care 
atesta originea mărfurilor, ambele fiind semnate de către 
expeditor. 

3.4 Dispoziţii 
vamale diverse 

 
 
- importul oricăror produse radioactive este supus eliberării unei 

autorizaţii de la Comisia Naţionala de Securitate Nucleara 
- importul obiectelor fabricate pentru piscicultura (secţiunile 

legislaţiei vamale 5608.11.01 şi 5608.11.02) este supus 
eliberării unei autorizaţii de la Ministerul Pisciculturii. 

- depeşele poştale în tranzit nu sunt supuse condiţiilor de import 
sau regulilor vamale. 

 
- Administraţia  poştală  a Mexicului doreşte să informeze 
administraţiile poştale membre U.P.U.  despre  schimbările 
intervenite în legislaţia vamală a Mexicului privind produsele ce 
trebuie să fie  expediate  către  Mexic prin  intermediul 
reprezentantului sau agentului vamal şi enumerate mai jos:  
produse ce sunt dificil de identificat şi pentru care, din cauză că 
acestea  sunt  sub  formă  de  pulberi,  lichide  sau  sub  formă  de 
preparate  farmaceutice, precum pilule,  pastile, tablete, granule, 
batoane, capsule sau drajeuri, se solicită specificarea dimensiunii 
particulelor  şi/sau  analiza  chimică  care  să  certifice  compoziţia 
acestora, natura, originea şi alte caracteristici necesare clasificării 
vamale, indiferent de cantitatea sau valoarea conţinutului. 
( Circulara U.P.U 259 din 27 octombrie 2008.) 

 
 
 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase 

- importul, exportul şi tranzitul mărfurilor sunt supuse legislaţiei 
vamale şi regulamentului sau de executare, Codului Fiscal al 
Federaţiei, Regulamentului Fiscal, Codului Civil şi Codului 
Penal. 

SECOFI - Ministerul Cometului şi Dezvoltării Industriale 
EDESOL - Ministerul Dezvoltării Sociale 
SARH - Ministerul Agriculturii şi Resurselor Hidroenergetice 
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Moldova 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06- 
06 

Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
01.06 0106.00  Albine şi lipitori. Vezi partea a doua parte, pct. 2.1.1.şi 2.1.2. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-05 
02.06-08 
02.10 

Importul acestor produse este reglementat. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01- 
07 

Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 
 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate produsele din aceste specii. 
 

 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01- 
10 

Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate aceste produsele. Vezi partea a doua, pct 2.1.1.(miere) 

 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Plante verzi, iarba şi răsaduri. 

 
 

Obiecte admise condiţionat 
Toate aceste produsele. Vezi partea a doua, pct 2.2. 

 
Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01 
07.02- 
14 

0701.10- Cartofi. 
Alte legume, plante, rădăcini şi tuberculi comestibili contaminaţi cu paraziţi 
care sunt consideraţi a fi dăunători pentru recolte. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Legume, ceapa, usturoi. Vezi partea a doua, pct 2.2. 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01- 
10 

Portocale proaspete. Alte fructe proaspete: importul acestora este 
reglementat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Alte fructe proaspete. Vezi partea a doua, pct 2.1.1.(miere) 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate cerealele. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate cerealele. Vezi partea a doua, pct 2.2. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 

medicinale, paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-12 Importul acestor produse este reglementat. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
2 Toate aceste produse. Vezi partea a doua, pct 2.2. 



 

 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01 
13.02 1302.11  Opiu. Vezi a doua parte, pct 2.7. 

Moldova 

 
 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII  LOR; GRASIMI                             
ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii lor, 

grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01 Grăsimi animale şi uleiuri. 

 

 
 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.02-05 Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate aceste produse. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
Ediţie: 2007 3 
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Nu există informaţii. 
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Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.04-06 Toate aceste produsele. Vezi partea a doua, pct 2.4. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.1 2401.10  Frunze de tutun nefermentate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

24.2 2402.10  Trabucuri 
2402.20  Ţigări. Vezi partea a doua, pct 2.5. 

 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre, ipsos, var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44 2844.10 Materiale radioactive. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 2939.10 

2939.90 Cutiile asigurate şi coletele poştale care conţin: morfina, cocaina, alte 
narcotice. Vezi partea a doua, pct 2.7. 



Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 3002.10 Produse medicinale. 

3002.20 Ser uman şi de la animale. Medicamente pentru uz uman şi veterinar. 
3002.30 Vaccinuri (microbiene). Toxine. Culturi de micro-organisme pentru cercetare 

în medicina  umana şi veterinara, precum şi alte produse similare. Pasta de 
dinţi şi săpun medicinal. Toate produsele care au drept scop fie proprietatea 
de  a  vindeca  sau  de  a  preveni   bolile  umane,  proprietăţi  dietetice  şi 
terapeutice, incluzând şi pe acelea care au un conţinut minim de 3% de 
mentol sau mai mult sau/şi cel puţin 5% camfor. 

3006.50 Seringi şi ace pentru uz medical 
Pentru toate aceste produse. Vezi partea a doua, pct 2.8. 

3006.60 Produse contraceptive şi remedii. Vezi partea a doua, pct 2.8. 
 
 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 

aliaje piroforice 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Materiale inflamabile sau periculoase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Importul acestor articole este condiţionat de obţinerea unui permis emis de 
Ministerul de Interne. Chibrituri chimice. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau şelărie, articole de voiaj, sacose şi 

produse similare, produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana, blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 



49.03- 4903.00 Publicaţii care sunt dăunătoare tinerilor. 
04  

4904.00 
 
Contravin ordinii publice. 

 

49.07 4907.00 Bilete de banca, monede de schimb, valori plătibile la purtător. Importul 
acestor articole este interzis în trimiterile poştală simple. Sunt permise, totuşi, 

  în scrisorile cu valoare declarata şi în coletele poştale daca sunt menţionate în 
declaraţiile vamale. 

 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare, 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

 
 
 
 

4905.10 Articole cu caracter obscen sau imoral. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau gros de animale, fire şi ţesături mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute, fire speciale, sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături din tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate, articole 

tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT   CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI  DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI  ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare, parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi parţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
PLACAJE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, placaje cu metale preţioase şi obiecte din acestea, bijuterii de 
fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-17 Toate aceste articole. Vezi partea a doua, pct 2.12. 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte metale comune, ceramice, articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; parţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parţi ale acestora, 
aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, 
instrumente muzicale, parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Este necesară o autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii şi N.O.M. 
 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01 9301.00 Toate aceste articole. 



93.02-07 9302.00 Vezi partea a doua, pct 2.15 



SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, parţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale, 
produse animaliere 
şi de origine 
animală 

- pot fi obţinute informaţii suplimentare în acest domeniu de la 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, bd Ştefan cel Mare 
162. 

2.1.1. Albine, miere, ceara şi produse agricole 
- importul albinelor poate fi acceptat pe baza prezentării unui 

certificat veterinar eliberat de către autoritatea competenta a 
tarii de origine. 

- mierea naturala importata este supusa unui control sanitar 
efectuat de către un inspector veterinar intr-un birou de vama 
autorizat. În mod excepţional, trimiterea care conţine miere 
naturala este scutita de orice formalitate de natura sanitara, în 
cazul în care este îndrumată prin colet poştal cu o greutate mai 
mica de 2 kg. şi care nu prezintă caracter comercial. 

 
Lipitorile trebuie să fie închise în recipienţi conform 
reglementarilor. 

 
2.1.2. Produsele animaliere şi de origine animală destinate 
consumului uman sau creşterii animalelor 
I. Importul acestor produse este condiţionat de respectarea 

regulamentului sanitar în vigoare 
- controlul sanitar efectuat de către un inspector veterinar intr- 

un birou vamal autorizat este urmat de eliberarea unui permis 
sanitar 

- prezentarea unui certificat veterinar şi un certificat de calitate 
eliberate de către autorităţile competente din ţara de origine 

 
II    Aceleaşi produse, în cazul în care sunt în tranzit    la 
frontiera, sunt scutite de toate formalităţile controlului sanitar 
prevăzute în paragraful I. 

 
 

2.2. Legume şi 
produse vegetale 

- în cazul importului lor aceste produse trebuie să fie examinate 
de către  un agent  însărcinat cu  protecţia  plantelor şi să fie 
însotite de către un certificat fitosanitar eliberat în ţara de 
origine 

- dispoziţiile speciale referitoare la prevenirea introducerii unor 
boli şi paraziţi (de exemplu: Erwinia  amylovara, 
Troquoderma granatium EV, Ceratitis Capitala Wied ) au ca 
efect anumite interdicţii de import a produselor provenind din 
orice ţara sau anumite ţări, prin adoptarea unor măsuri de 
prevenţie stricte 

- importul de ierbare este interzis. 
 
 

2.3. Produse 
antiparazitare 
pentru uzul agricol 



- importul    acestor    produse    este    acceptat    numai    daca 
a c e s t e a sunt destinate cercetării şi schimburilor între 
instituţiile de cercetare ştiinţifică. Prezentarea certificatelor este 
necesară. 

 
 
 
 
 

2.4. Băuturi, 
lichide alcoolice 

- este acceptat importul d e maxim 2 l vin/colet şi max i m 1 l 
de băuturi spirtoase/colet 

 
 
 
 
 
 

2.5. Tutun - este  acceptat, pentru persoanele fizice importul  de maximum 
200  buc. ţigarete sau ţigări /colet, fara plata taxelor vamale 

 

2.6. Uleiuri 
minerale: 

Nu există informaţii. 

 
 
 
 
 
 
2.7. Stupefiante - importul stupefiantelor, preparatelor farmaceutice care conţin 

stupefiante este supus prezentării unei autorizaţii eliberate de 
către Departamentul farmaceutic şi de echipament medical din 
Ministerul Sănatatii.(vezi anexele 2-4) 
Pentru orice informaţie suplimentara referitoare la aceasta 
reglementare poate fi contactat Departamentul menţionat, la 
adresa: 

277028 CHISINAU 
Strada Hincesti1 
Rep.Moldova 
Fax: (+3732)73 87 81 

 
 
2.8. Produse 
farmaceutice 

- medicamente şi alte produse folosite în terapeutica medicala. 
Importul de medicamente şi alte produse folosite în terapeutica 
medicala se  face pe baza prezentării unei autorizaţii acordate 
fie de către  Ministerul sănătăţii(Departamentul  farmaceutic şi 
de echipament medical: 277028  Chişinau, strada Hincesti 1, 
Rep.Moldova), fie de către Ministerul agriculturii şi 
alimentaţiei  (Serviciul  veterinar:277012  Chişinau,  bd  Ştefan 
cel Mare 162) 

- contraceptivele, altele decât cele sub forma de medicamente şi 
prezervativele nu pot fi importate de cat de către întreprinderile 
sau companiile care au un acord cu Ministerul Sănatatii. 

- contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt 
condiţionate de respectarea reglementarii referitoare la 
medicamente (vezi paragraful de mai sus). 



2.12.  Perle  fine  sau  
de cultura, pietre şi 
metale preţioase, 
lucrări din aceste 
materiale,  bijuterie 
de fantezie 

 
- toate aceste obiecte sunt acceptate la import (în colete poştale 

cu valoare declarata)cu condiţia ca ele să fie  corect 
menţionate în declaraţia vamală 

 
 
 
 
 
 
 

2.15 Articole 
militare 

- importul articolelor militare, p r a f u l u i d e p u ş c ă şi 
explozibililor este acceptat în baza unei autorizaţii e m i s e d e 
Ministerul  de Interne 

- armele de vânătoare şi armele de tir  fac obiectul unei 
autorizaţii e m i s e d e Ministerul  de Interne 

- alte arme fac obiectul unei autorizaţii e m i s e d e Ministerul de 
Apărării. 

 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.1. Completarea 
declaraţiilor 
vamale 

- declaraţiile vamale trebuie să conţină toate indicaţiile necesare 
aplicării drepturilor, taxelor şi masurilor de control atât la 
import cat şi la export. 

- declaraţia trebuie să fie completata în limbile:  romana, 
franceza, rusa sau engleza 

 

 
 
 
 

3.2 Necesitatea 
inserării facturilor 

- daca trimiterea poştală este de natura comerciala, trebuie să fie 
însoţită de o factura comerciala, care va fi inserata în colete şi 
de declaraţia vamală. 

- daca valoarea conţinutului nu depăşeşte 2000 USD, nu este 
necesară inserarea facturilor 

 
 
 

3.3 Necesitatea de 
a justifica originea 
mărfurilor 

- este  necesară  justificarea  originii  mărfurilor,  daca  valoarea 
mărfurilor depăşeşte 2000 USD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Dispoziţii 
contencioase 



Toate mărfurile 
importate în Rep. 
Moldova trebuie să 
fie declarate 
autorităţii  vamale, 
iar declaraţiile 
vamale trebuie  să 
fie                  riguros 
întocmite. 
Trimiterile poştale 
primite cu declaraţii 
vamale false sunt 
reţinute de  către 
autorităţile vamale 



Monaco 
 
La fel ca şi Franţa. 
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Mongolia 
 
 
Articole interzise la import şi export 

 
I. Lista tuturor articolelor interzise la import şi export 

 
1. Explozibili,  combustibili  sau  alte  materiale  care  prezinta  un  grad  ridicat  de  risc 
(chibrituri, brichete, gaz inflambil şi asemenea) 
2. Formulare, documente, materiale şi manuscrise al căror import sau export este interzis 

de autorităţile competente. 
3. Documente care privesc identitatea 
4. Încălţăminte, haine sau lenjerie uzate, în cazul în care nu au fost dezinfectata. 
5. Narcotice, opium şi alte preparate pentru manufacturarea acestora 
6. Documente privind secrete militare de Stat 
7. Pietre preţioase, rare şi metale preţioase 
8. Antichităţi,  articole  cu  valoare  istorica  sau  culturala,  articole  provenite  din  situri 

arheologice sau paleontologice, colecţii din surse naturale 
9. Diferite plante şi seminţele acestora, materiale farmaceutice, rezerve biologice 
10. Animale, păsări şi produse de origine animală, fetuşi, replici ale micro-organismelor. 
11. Animalele  listate  în  Cartea  Roşie  naţională  şi  internaţionala  precum  şi  produsele 

acestora 
12. Materiale de construcţii de toate felurile; piese de schimb 
13. Materiale radioactive 
14. Cărţi, imprimate, filme, discuri, casete video, fotografii developate, filme 

cinematografice, picturi şi copii ale acestora, al căror conţinut este: pornografic, 
promovează terorismul sau violenta sau exercita o influenta negativa asupra populaţiei 

 
 

II. Lista articolelor interzise condiţionat atât la import cat şi la export 
 

1. Făină, orez, zahăr pudra, zahăr rafinat, uleiuri animale şi vegetale, săpunuri de toate 
tipurile, detergenţi praf 

2. Stetoscoape, seringi de unica folosinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediţie: 2007 1 



Mozambic 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
1.1.6.1.1 Toate animalele vii sau moarte cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

mătase 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
1.6 Albine, lipitori şi viermide mătase, cu condiţia să fie ambalaţi corespunzător. 

Paraziţi şi insecte dăunătoare utilizate pentru controlul paraziţilor, transmise între 
instituţiile abilitate oficiale. 

 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Vezi 01.01-05. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

03.01-07 Vezi 01.01-05. 
 
 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile de 
origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

05.01-11 Vezi 01.01-05. 
. 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04 Plante, seminţe şi părţi de plante infectate sau suspectate de infectarea cu 
orice tip de boală şi al căror transport prin anumite metode a fost interzis 
sau restricţionat. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
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Mozambic 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

07.01-14 Vezi 06.01-04. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 
grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12:   Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 

medicinale, paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

13.02 Droguri 
 

Capitolul 14:   Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15:   Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii lor, 

grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 
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Mozambic 
 

Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 19:   Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte parti de plante 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre, var şi ciment 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii. 
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Mozambic 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28:   Produse chimice anorganice, compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44.45 2844.10- Materiale radioactive 

2845.90 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.1.42  Explozibili, materiale inflamabile sau periculoase. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10- Opiu, morfină, cocaină şi alte narcotice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 

 29.39.90  
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32:   Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie sau cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34:   Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35:   Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
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  pirofolice  

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

36.01-06 Explozibili de orice tip şi chibrituri. 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

Mozambic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.5.6 Filme şi filme cinematografice care reproduc imagini considerante 

ofensatoare sau contrare legislaţiei şi bunelor moravuri. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24  Substanţe lichide, solide şi gazoase care sunt toxice, lacrimogene, iritante 

sau sufocante. 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii. 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42:   Obiecte din piele, articole de curelărie sau de selarie, articole de voiaj, sacose şi 

produse similare, produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana, blanuri artificiale 
 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI 
ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU 
COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
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Mozambic 
  Nu există informaţii  

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare, 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49,01-11 Cecuri şi valori. Cărţi, imprimate, desene şi orice alte publicaţii cu caracater 

ofensator sau care contravin legislaţiei şi bunelor moravuri. 
 
 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale, fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 
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   Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue  

 
Nu există informaţii. 

Mozambic 

 

Capitolul 56:  Vată, pâslă şi articole netesute, fire speciale, sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59:   Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate, articole 

tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbracaminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate, seturi, îmbracaminte purtata, zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare, parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
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Mozambic 
  Nu există informaţii.  

 
Capitolul 66:  Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71:  Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Diamante şi pietre preţioiase (montate sau nu), praf de aur, pepite, metale 

preţioase. Vezi partea a 2-a, pct. 2.12. 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
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  Nu există informaţii.  

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

Mozambic 

 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune, parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
 

Ediţie 2007 9 



Mozambic 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora, aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora, 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

 
 
 
 

1 



 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate tipurile de arme, muniţii, cartuşe sau bombe. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

Mozambic 

 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii. 
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Mozambic 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale Animalele vii nu pot fi expediate pe cale poştală, cu excepţia 
albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. Acestea trebuie să fie 
ambalate corespunzător. 

 

 
2.7 Narcotice Importul de opium, morfina, cocaina sau alte narcotice pentru uz 

medicinal sau ştiinţific este permis doar ambalat corespunzător şi 
cu o autorizaţie emisă de Directoratul Sanatatii 

 
 

2.8. Produse 
farmaceutice 

Doar firmele înregistrate pot importa medicamente (sau alte produse de 
specialitate). Ambalajul şi eticheta trebuie să indice toate informaţiile 
privind numele şi compoziţia medicamentului. 

 
 
 
 
 
 

2.12 Pietrele 
preţioase 

Diamantele şi pietrele preţioase sunt permise la import în trimiterile 
poştale cu valoare declarata. 

 
 
 
 
 
 
 

2.17 Produse 
fotografice sau 
cinematografice 

Filmele cinematografice, fotografice şi celuloid trebuiesc ambalate 
intr-o cutie de metal, iar aceasta introdusa intr-o lada din lemn. 
Conţinutul trebuie asigurat la interior printr-un material adecvat, 
pe toate partile, pentru a evita avarierea. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
3.1. Completarea 
declaraţiilor 
vamale 

Declaraţia trebuie să fie completata în mod corect. Orice declaraţi 
completată în fals, incomplet sau incorect va duce la confiscarea 
bunurilor sau amendarea destinatarului. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Necesitatea 
inserării facturilor 

Daca bunurile importate au taxa pe valoare, trimiterea poştală 
trebuie să fie însoţită şi de o factura în duplicat care să indice 
detaliat conţinutul şi valoarea acesteia. 
Facturile comerciale sunt necesare. 

 
 
 
 
 

3.3 Necesitatea de 
a justifica originea 
mărfurilor 

Cu excepţia plantelor şi seminţelor, certificatele de origine, puse 
la dispoziţie de către expeditor trebuie ataşate în vederea 
controlului vamal. În cazul în care aceste documente lipsesc, 
coletului i se vor aplica cele mai mari taxe vamale. 

 
 
 
 
 
 

3.5. Dispoziţii 
contencioase 

Orice colet poştal sau orice alta trimitere simpla, înregistrată sau 
cu valoare declarata care conţine o declaraţie falsa faţă de 
conţinutul trimiterii poate fi confiscata de către Vamă. Autoritatea 
Vamală poate deasemenea să confişte orice trimitere poştală sau 
colet care conţine articole interzise la import. Deoarece este 
considerat a fi infracţiune gravă comisă împotriva Autorităţilor 
Vamale, falsul în declaraţii privind conţinutul trimiterilor va duce 
automat la confiscarea trimiterii, iar destinatarul va fi deferit 
judecăţii unui Tribunal Vamal special. 



Myanmar 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Animale vii; paraziţi şi insecte 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Aceste articole  pot  fi  importate  daca  sunt  corespunzător  ambalate,  cu 

excepţia produselor care sunt folosite la prepararea de narcotice. 
05.07 Coarne ascuţite sau tăioase. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Nu sunt intezise. Cu excepţia acelor produse care sunt folosite în prepararea 

de narcotice. 
 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Nu sunt intezise. Cu excepţia acelor produse care sunt folosite în prepararea 

de narcotice. 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Nu există informaţii 
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Myanmar 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Lacuri, gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 Nu sunt intezise. Cu excepţia acelor produse care sunt folosite în prepararea 

de narcotice. 
 

Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite 
şi necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Aceste articole  pot  fi  importate  daca  sunt  corespunzător  ambalate,  cu 

excepţia produselor care sunt folosite la prepararea de narcotice. 
 
 
 

SECTIUNEA IV : 
PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
 
 
 
 

Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
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Nu există informaţii 
 
 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parti de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Aceste articole pot fi importate daca sunt ambalate corespunzător. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Aceste articole pot fi importate daca sunt corespunzător ambalate. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Aceste articole pot fi importate daca sunt corespunzător ambalate, 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.16 2616.10 

2616.90 
Importul pietrelor preţioase este interzis. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
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acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Importul produselor potenţial dăunătoare este interzis. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Importul produselor potenţial dăunătoare este interzis. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.01-05 Importul produselor potenţial dăunătoare este interzis. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 

preparate combustibile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Importul produselor potenţial dăunătoare este interzis. 

 

 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
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SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Importul materialelor imprimate care au imagini obscene şi publicaţiile care pun în 

pericol securitatea sau legea naţională sunt intezise. 
 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
materiale textile cu utilizare industriala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 
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SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
68.01-15 Aceste articole  pot  fi  importate  daca  sunt  ambalate corespunzător şi 

expediate ca mostre. 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Aceste articole  pot  fi  importate  daca  sunt  corespunzător  ambalate  şi 

expediate ca mostre. 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Aceste articole  pot  fi  importate  daca  sunt  corespunzător  ambalate  şi 

expediate ca mostre. 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii 
de fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Importul acestor articole este interzis. 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.01-15 Importul obiectelor ascuţite şi tăioase este interzis. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
 

1 



Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Nu sunt interzise la import, cu excepţia echipamentelor de comunicaţie, 

pentru care este necesară o licenţă de import. 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 
tramvai, parti ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
de semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Partile de schimb pot fi importate. 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Partile de schimb pot fi importate. 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Partile de schimb pot fi importate. 

 

 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Importul acestor articole este interzis. 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-06 Obiectele de  arta  vechi  valoroase  care  sunt  artefacte  culturale  nu  sunt 

permise la import. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

 
N.B. Myanmar nu a publicat Partea a doua. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

N.B. Myanmar nu a publicat Partea a treia. 
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Namibia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele inclusiv albinele, larvele şi ouăle acestora, lipitori şi viermi 

de mătase. Vezi a doua parte, pct 2.1.1 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carnea cruda (inclusiv carnea uscata), organe şi intestinele oricărui animal; 

slănină şi şuncă. Vezi partea a doua, pct 2.1.2. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.09 0409.00 Mierea naturala. Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.06 Brânza. Vezi partea a doua, pct 2.1.4 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
6.1 Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, coroane şi rizomi 
6.2 Toate plantele verzi, inclusiv copacii, arbuştii, tufele şi rădăcinile, muguri şi 

tulpini pentru altoire, părţi ale acestora şi micelii. 
6.3 Flori tăiate si muguri de flori (proaspăt tăiate, uscate, etc) 
6.4 Frunziş, crengi şi alte parţi ale copacilor, arbuşti, tufe şi alte plante, muşchi, 

licheni şi iarba (proaspete, uscate, etc) 
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Namibia 
 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-09 Legume proaspete 
7.12 Legume uscate 
7.13 Legume leguminoase uscate 
7.14 Manioc, Maranta arundinacea, anghinare, cartofi dulci şi alte rădăcini şi 

tuberoase. Vezi nota de la pagina 15 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
8.1 Nuci de cocos, nuci braziliene, Anacardium occidentale (proaspete sau 

uscate) 
8.2 0802.32 Nuci (proaspete sau uscate) 
8.3 0803.00 Banane (proaspete sau uscate) 
8.4 0804.10 Curmale (proaspete sau uscate) 

0804.20 Smochine (proaspete sau uscate) 
0804.30 Ananas (proaspăt sau uscat) 
0804.40 Avocado (proaspăt sau uscat) 
0804.50 Guava, mango şi mangustan (proaspete sau uscate) 

8.5 Citrice (proaspete sau uscate) 
8.6 0806.10 Struguri proaspeţi 

0806.20 Struguri uscaţi 
8.8 0808.10 Mere proaspete 

0808.20 Pere şi gutui proaspete 
8.9 Drupe proaspete 
8.10 Fructe de pădure, alte fructe (proaspete) 
8.11 Fructe îngheţate 
8.13 Alte fructe uscate 
8.14 Coji de citrice sau pepeni (proaspete, îngheţate, uscate). Vezi nota de la 

pagina 15. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

09.01 0901.11 Cafea nemăcinată 
09.04 0904.12 Piper nemăcinat sau strivit 

 0904.20 Fructele de genul Capsicum sau Pimenta, nemacinate sau strivite 
09.05 0905.00 Vanilie 
09.06 0906.10 Scorţişoară, nemăcinată sau strivita 

 0906.20 Flori de scorţişoară, nemacinate sau strivite 
09.07 0907.00 Cuişoare, nemacinate sau strivite 
09.08 0908.10 Nuca de Brazilia, nemăcinată sau strivita 

 0908.20 Nucşoara, nemăcinată sau strivita 
 
 
09.09 

0908.30 
 

0909.10 

Nucşoara,  (fruct  de  Elettaria  cardamomum  şi  Amomum  cardamon), 
nemăcinată sau strivita 
Anason (Pimpinella anisum) sau badian, nemăcinat sau strivit 

 0909.20 Seminţe de coriandru, nemacinate sau strivite 
 0909.30 Seminţe de chimion, nemacinate sau strivite 
 0909.40 Seminţe de chimen, nemacinate sau strivite 
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Namibia 
0909.50 Seminţe de chimen dulce sau bace de ienupăr, nemacinate sau strivite 

09.10 0910.10 Ghimbir, nemăcinat sau strivit 
0910.20 Şofran, nemăcinat sau strivit 
0910.30 Şofran de India (curcuma), nemăcinat sau strivit 
0910.40 Lămâiţa sau frunze de dafin, nemacinate sau strivite 
0910.50 Curry (praf din curcuma şi mirodenii), nemăcinat sau strivit 
0910.91- 
0910.99 

Alte mirodenii, nemacinate sau strivite 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie 
10.01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Grâu şi urluieli 

10.02 1002.00 Secara 
10.03 1003.00 Orz 
10.04 1004.00 Ovăz 
10.05  Porumb 
10.06 1006.10 Orez nedecorticat 
10.07 1007.00 Sorg 
10.08 1008.10 Hrişca 

 1008.20 Mei 
 1008.30 Seminţe de Canare (Phalaris canatiensis) 
 1008.90 Alte cereale 
  Vezi nota de la pagina 15 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.07 Malţ 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-07 Ulei din seminţe şi fructe oleaginoase, întregi sau bucăţi 
12.9 Seminţe, fructe şi spori de orice fel folositi pentru însămânţare. 
12.10 Conuri de hamei şi lupulina 
12.11 Plante şi parţi ale plantelor (inclusiv seminţe şi fructe), ale copacilor, 

tufelor, arbuştilor sau alte plante de orice fel folosite în principal industria 
parfumeriei, farmaceutice sau pentru insecticide, fungicide sau scopuri 
similare, proaspete sau uscate, tăiate sau nu, strivite sau pulbere. 

12.12 Sfecla de zahăr (întreagă, bucăţi, proaspătă, etc) trestie de zahăr, rădăcini de 
cicoare (proaspete sau uscate, neprăjite), bobul-lăcustei (E410) (proaspete 
sau uscate) măcinate sau nu, pregătite dar nu preparate, sâmburi de fructe, 
şi alte produse vegetale de orice fel folosite în principal pentru consumul 
alimentar. 

12.13 1213.00 Paie (din cereale) şi păstăi 
12.14 Mangold (specie de sfecla), nap suedez(Brassica napobrassica), rădăcini de 

nutreţuri,  fan, lucerna, trifoi, sparcete, varza furajera, niprale, măzăriche 
Ediţie: 2007 3 
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  (Vicia) şi alte produse furajere similare.  

Vezi nota de la pagina 15 
 
 
 

Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite 
şi necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.1 Materiale vegetale de orice fel folosite în principal pentru împletituri. 
14.2 Materiale  vegetale   de   orice   fel   folosite   în   principal   ca   umplutura 

(căptuşeală), inclusiv capoc, păr vegetal şi zegras. 
14.3 Materiale  vegetale  de  orice  fel  folosite  în  principal  pentru  fabricarea 

maturilor şi periilor. 
14.4 Deşeuri de bumbac, neprelucrat ; Seminţe de Annatto, seminţe ţări, 

sâmburi, coji şi nuci, de orice fel folosite pentru a tăia produse vegetale care 
nu au fost incluse sau specificate în alta parte. 
Vezi nota de la pagina 15 

 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
18.1 1801.00 Boabe de cacao, întregi sau bucăţi 
18.2 1802.00 Coji de cacao şi alte deşeuri. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 

patiserie 
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Nu există informaţii 

Namibia 
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Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04-08 Vinuri şi alte băuturi alcoolice 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
24.01 Tutun neprelucrat ; resturi de tutun. Vezi partea a doua, pct 2.5. 

 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
27.03 2703.00 Turba 

Vezi nota de la pagina 15 
 

 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Toate tipurile. Vezi partea a doua, pct 2.7. şi 2.8 



Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Toate tipurile. Vezi partea a doua, pct 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

33.01-04 Produsele de parfumerie. Vezi partea a doua , pct 2.8.1. 
 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 

preparate combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili şi artificii 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
37.05-06 Fotografii, filme şi casete video de natura pornografică. Vezi partea a doua, pct 

2.11 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
41.01-07 Piei sau blanuri brute, cu excepţia acelor articole făcute din piei. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01 Lemn folosit drept combustibil, beţe din lemn, finisate aproximativ. 

 

44.03  Lemn, cherestea 
44.04 
 
44.06 

 Trunchiuri de copaci întregi sau în bucăţi, grămezi, ţărusi, araci şi beţe din 
lemn 
Traverse de lemn pentru sine ferate sau de tramvai 

44.07-13  Lemn tăiat pe lungime, în bucăţi, fâşii, parchet sau bucăţi de lemn pentru 
  podele, neasamblate, nivelate, canelate, teşite, unite în V, înşirate, dar nu 
  finisate complet în produse, foi de furnir sau placaj, ornamente sub forma 
  de  şirag  sau  împletituri;  lemn  prelucrat,  placaj,  placaj, placi laminate, 
 
44.16 

 
4416.00 

placaj brut. 
Butoiaşe, butoaie, vase de lemn, tobe, găleţi şi alte produse de dogarit şi 

 
44.18 

 parţi ale acestora, din lemn, inclusiv doage de butoi. 
Articole de tâmplărie şi piese de îmbinare pentru construcţii 

44.21 4421.90 Stupuri de albine şi parţi din lemn ale acestora, folosite ;blocuri de pavaj 
  din lemn. 

Vezi nota de la pagina 15 



Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 
 

45.01 Pluta naturala, neprelucrata. 
 

45.03 Articole din pluta naturala. 
Vezi nota de la pagina 15 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
49.01-11 Literatura de natura pornografica, bilete de banca, bilete de loterie. Vezi partea a 

doua, pct 2.11 
 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01 5201.00 Bumbac neprelucrat. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

materiale textile cu utilizare industriala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60 : Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parţi din ele 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi parţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii 
de fantezie, monede 

 
71.02-03 Diamante şi pietre preţioase. Vezi partea a doua, pct 2.12. 
71.18 Monezi. Vezi partea a doua, pct 2.11. 

 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 

tramvai, parţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
de semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 91: Ceasuri şi parţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate tipurile de arme de foc, muniţia acestora şi încărcătoarele. Vezi 

partea a doua, pct 2.15 
 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
 
2.1. Animale vii şi hrana pentru animale de origine animală 
2.1.1 Albine, lipitori şi viermi de mătase 
Importul de albine, de larve şi ouă ale acestora este în totalitate interzis cu excepţia celor din 
Republica Sud-Africana. Inspecţiile vor fi făcute de inspectorii Ministerului Turismului şi 
Conservării Biosferei. 

 
Pentru importul de lipitori şi viermi de mătase este necesară obţinerea unui permis emis de 
Directoratul Agriculturii, Apelor şi al Dezvoltării Rurale şi de către Ministerului 
Turismului şi Conservării Biosferei. 

 
2.1.2 Slănină şi şuncă 
Importul acestora este permis daca sunt păstrate în containere sigilate ermetic. Ministerul 
Sănătăţii poate interveni când considera că este cazul. 

 
2.1.3. Miere 

 
Importul acestui aliment este interzis exceptand importurile din Republica Sud-Africana 
(fac subiectul unei inspecţii sanitare). 

 
2.1.4 Brânza 
O cantitate mai mica de 5Kg poate fi importata fara obţinerea unei autorizaţii (fac subiectul 
unei inspecţii sanitare) 

 
2.4.Bauturi, băuturi alcoolice 
Importul acestora fac subiectul unei inspecţii sanitare. 

 
2.5. Tutun 
Un permis trebuie obţinut din partea Ministerului Agriculturii, Apelor şi Dezvoltării 
Rurale. Trimiterile din această categorie sunt inspectate de un ofiţer sanitar. 

 
Ţigările pot fi importate în cartuşe, pana la 1000 de ţigări, cu condiţia să nu depăşească 2 kg 
în greutate. Trebuiesc să fie ambalate corespunzător în pachete, fără acces la conţinut, 
conţinând 10, 20 sau 30 de ţigări, şi marcate cu o ştampilă. 

 
2.7. Narcotice 
Pentru toate narcoticele, este necesară obţinerea unui permis din partea Ministerului Sănătăţii 
şi al Serviciilor Sociale 

 
2.8. Produsele farmaceutice 
Un permis emis de Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale este necesar pentru importul 
de: seruri, vaccinuri, medicamente, substanţe biologice şi mostre patologice. 
Pentru medicina veterinara, un permis emis de către Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor 
Sociale şi de către Serviciul de Stat Veterinar este necesar. 

 
2.8.1. Parfumuri 
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Importul acestora face subiectul de inspecţie al Ministerului Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale 
 
2.11. Cărţi, broşuri, ziare, materiale tipărite, filme şi bilete de banca şi monezi 
Ministerul Informaţiilor şi al Radiodifuziunii este responsabil pentru reglementarea acestor 
trimiteri, eliberând un permis de import. 

 
Nici unei persoane care intra în Namibia nu ii este permisa introducerea de biletelor de banca 
sau monezi de origine sud-africana sau namibiana sau expedierea acestora către Namibia cu o 
valoare mai mare de 500 NAD (dolari namibieni) (autorizaţie din partea Băncii Naţionale a 
Namibiei este necesară). 

 
2.12 . Diamante şi pietre preţioase 
Un permis trebuie emis de către Ministerul Energiei şi al Mineritului şi din partea politiei 
deasemenea. 

 
2.15. Echipamente de război 
Nici o persoana nu are dreptul să importe în Namibia, cu excepţia celor importate de Stat,  
arme, muniţie, inclusiv arme şi muniţii care tranzitează Namibia, exceptând cazul în care nu au 
fost autorizate. 
Un permis emis de către politie este necesar pentru importul de explozibili şi artificii; aceasta 
regula se aplica şi celor care trec în tranzit. 

 
Orice arma importata trebuie să poarte numărul de înregistrare sau alt număr al producătorului. 

 
 
Nota: 
Pentru produsele înscrise la capitolele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27, 44, 45 şi 52 este 
necesară obţinerea unui permis din partea Ministerului Agriculturii, al Apelor şi al 
Dezvoltării Rurale. Totuşi, verificarea acestui permis intra în responsabilitatea Directoratului 
Agriculturii şi expediţiile trebuiesc în întregime verificate de către un inspector. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Namibia nu a publicat partea a treia. 
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Nauru 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.1.1 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06 0106.00  Câinii  aparţinând  următoarelor  rase:  Dog  Argentinian,  Fila  Brasileiro, 

Tosa, pit bull terrier american sau pit bull terrier. 
Organisme purtătoare de boli care afectează plantele. 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.06 0106.00  Albine, lipitori şi viermi de mătase. (Vezi partea a doua, cap 1) 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Vezi partea a doua , pct 2.1. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Vezi partea a doua , pct 2.1. 

Peşti (toate formele de vieţuitoare acvatice, altele decat balenele), 
proaspeţi, afumaţi, păstraţi în vid sau concgelaţi ( Vezi partea a doua, cap. 
3). 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, needenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi partea a doua , pct 2.1. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
05.01-11 Vezi partea a doua , pct 2.1. 
05.06-11 Oase şi ţesuturi umane( Vezi partea a doua, cap 5) 

05.11 Germeni (boli), microbi şi agenţi patogeni, toate culturile, viruşi, substanţe 
sau articole care conţin germeni, microbi, boli şi agenţi. (Vezi partea a 
doua, cap 5). 

05.11 Specimene biologice, substanţe bacteriologice sau patogene şi alte 
substanţe perisabile, infecţioase sau nu (Vezi partea a doua, cap 5) 

05.02-03 Perii din păr de animale. (Vezi partea a doua, cap 5). 
05.11 Specimene sau parti de specimene din reptile veninoase( Vezi partea a 

doua, cap 5). 
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Nauru 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Sol (pământ) chiar şi în cantitaţi mici, în jurul plantelor sau a materialelor 

pentru plante. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.2 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.2 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Vezi partea a doua , pct 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01 Cafea( Vezi partea a doua, cap 9) 
09.01-10 Vezi partea a doua , pct 2.2 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.2 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Vezi partea a doua , pct 2.2. 
12.07         Seminţe pentru plante din oricare din speciile Strychnos nux-vomica, Abrus 

precatorius sau Ricinus comunis, sau al oricărui alt produs făcut în 
întregime sau parţial cu seminţe  din aceste specii (Vezi partea a doua, 
cap 12) 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Vezi partea a doua , pct 2.2. 
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Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Vezi partea a doua , pct 2.2 

 
 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi partea a doua , pct 2.3, cap 15 

 
 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi partea a doua , pct 2.4 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Vezi partea a doua , pct 2.4 
17.04 1704.90 Dulciuri care conţin mai mult de 1.15% vol de alcool (Vezi partea a doua, 

cap 17) 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.4 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 

patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.4 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parti de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.4 

 
 

Ediţie: 2007 3 



Nauru 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi partea a doua , pct 2.4 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.4 
22.03-08 Pentru băuturile alcoolice şi spirtoase, vezi partea a doua, cap 22. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.4 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a doua, pct 2.4 

Pentru ţigări şi produse din tutun, vezi partea a doua, cap 24. 
 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

26.01-21 Vezi partea a doua, cap 26. 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
27.01-15 Toate aceste substanţe sunt interzise în expediţiile poştale 

 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.44 2844.10-  

 2844.50  
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Materialele 
radioactive : 

5 
orice aricol sau substanţă cu o activitate mai mare de 70 kBq/kg (0.002 
mercur pe gram) 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.31 Clorurile organice chimice(vezi partea a doua, cap 29) 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Medicamente, substanţe terapeutice şi medicamentoase (Vezi partea a doua, 

cap 30) 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi partea a doua, cap 31 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.01-15 Substanţe derivate din materiale organice (Vezi partea a doua, cap 32) 

 
* Obiecte interzise 

32.08-10 Vopsele inflamabile sau corozive, lacuri şi dizolvanţi. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

33.01-07 Produse cosmetice care conţin mai mult de 205mg/kg de plumb sau compuşi din 
plumb, calculat ca şi plumb.( Vezi partea a doua, cap 33) 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
34.02 3402.20 Lichide corozive de curăţare 

3402.90 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite preparate 
combustibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

36.01-06 Explozibili, inclusiv artificii, capse, fitile, rachete (semnalizatoare), capse pentru 
pistoale de jucărie sau arme de start pentru competiţiile sportive. 
Lichide inflamabile (inclusiv benzina, alcool, solvenţi sau produse de curăţat, 
vopseluri, lacuri şi dizolvanţi, lichide piroforice) 
Solide inflambile,  inclusiv substanţe cu combustie spontana, şi substanţe care la 
contactul cu apa emit gaze inflamabile. 
Gaze, inclusiv produse cu aerosoli, butan sau gaze comprimate. 
Chibrituri, şi veste care conţin fosfor alb sau galben. 
Materiale oxidante. 



Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.01-07 Vezi partea a doua, cap 37 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

38.01-23           Materiale corozive, inclusiv lichide corozive, soluţii corozive de curăţat 
rugina, vopseluri corozive sau soluţii lichide de îndepărtat  lacuri,  acid 
nitric, lichid de bateria, compuşi de mercur sau articole care conţin mercur. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Bifenil policlorinat, terfenil, etc. (vezi partea a II+a, cap. 38). 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.16 4016.92 Gume de şters. (Vezi partea a doua, cap 40) 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
41.01-11 Piei brute, piei tăbăcite, blanuri netratate sau neprelucrate ( vezi partea a doua, pct 

2.8) 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua , pct 2.8) 
42.01 4201.00 Articole care au fost folosite la animale (vezi partea a doua, cap 42) 

 
Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua., pct 2.8) 



SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21 Vezi partea a doua, pct 2.9 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.9 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-04 Vezi partea a doua , pct 2.9 

 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
 

48.19 4819.10 
4819.20 
4819.60 

Cutii din carton pentru fructe de orice fel, noi sau uzate 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Materiale publicitare privind bunurile interzise. 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Sunt  admise  cele  care  respecta  drepturile  de 
autor. 
Materiale publicitare privind bunurile care susţin ca sunt de uz terapeutic şi 
conţin declaraţii sau pretenţii înşelătoare, false sau exagerate (Vezi partea a 



doua, cap 49). 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-07 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01-08 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01-09 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Covoare uzate (vezi partea a doua, cap 57). 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

materiale textile cu utilizare industriala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
59.01-11 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 



Capitolul 60 : Materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-02 Articole netratate sau neprelucrate (vezi partea a doua, pct 2.11) 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Accesorii din fibre textile lucrate manual, ţesături care conţin 

hidroximetili (2,3- dibromopropyl) fosfaţi (vezi partea a doua, cap 63) 
62.07-09 6207.20 

6208.20 
6209.10- 
6209.90 

Pijamale de copii din materiale inflamabile (vezi partea a doua, cap 62) 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.05 6305.10- 

6305.90 
Lână pregătita pentru transport (împachetata), vezi partea a doua, cap 63) 

 

 
 
 
 

63.09 6309.00 Haine uzate (vezi partea a doua, cap 63) 
 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 6406.91 Încălţăminte uzata sau din lemn (vezi partea a doua, cap 64) 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.01-07 Articole uzate. (vezi partea a doua, cap 65). 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi parti ale acestora 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-02 Obiecte ascuţite şi tăioase (vezi partea a doua, cap 66) 
66.02-03 Articole care au fost folosite pentru animale (vezi partea a doua, cap 66). 



Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-04 Articole netratate, neprelucrate, brute (vezi partea a doua, cap 67). 

 
 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
69.09-12 Anumite tipuri de vase emailate. (vezi partea a doua, cap 69) 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.18 7118.10- 

7118.90 
Monezi contrafăcute, şi anumite articole îmbrăcate în plumb (Vezi partea a doua, 
cap 71). 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Compuşi organici de plumb (vezi partea a doua, cap 78) 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 

comune; parti ale acestora 
 

82.10 8210.00 Recipienţi din metal pentru băuturi. (vezi partea a doua, cap 82) 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

83.03 8303.00 Seifuri care sunt învelite în plumb sau compuşi de plumb care conţin mai 
mult decât 250mg/kg, calculat ca plumb (vezi partea a doua, cap 83) 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 



84.01 8401.10- 
8401.40 

Substanţe radioactive 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.17-25 Echipamente radiotelefonice, CB radio, telefoane fara fir şi celulare (vezi 

partea a doua, cap 85) 
85.27 
85.44 Conductori electrici izolaţi în forma de cabluri flexibile (Vezi partea a 

doua, cap 85). 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 
tramvai, parti ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.08 8708.99 Parbrize pentru vehicule cu motor, articole de interior sau geamuri (Vezi 

partea a doua, cap 87). 
Căşti de protecţie pentru utilizatorii de vehicule cu motor. (Vezi partea a 
doua, cap 87) 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XVIII : INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.25 9025.19 Termometre care conţin mercur. 



* Obiecte admise condiţionat 
90.31 9031.80 Instrumente care indica gravitaţia în concordanta cu scara lui Beaume (Vezi partea 

a doua , cap 90). 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme de foc, muniţie şi partile acestora, cu excepţia unor articole. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Dispozitive sau echipamente de luptă; pumnale; dispozitive cu  baterii 
care administrează electroşocuri la contact, emit şocuri acustice de 
frecventa înaltă sau emană gaze sau lichide; săgeţi de sarbacană îmbibate 
cu otrava; bricege de orice fel; boxuri; mănuşi sau alte produse similare 
de acoperire a mâinii, cu protuberante menite să lezeze pielea; produse care 
au incorporatE cuţite sau lame; banduliere, catapulte şi prăştii, shirikene şi 
alte dispozitive similare; jachete şi veste de protecţie, armuri şi alte articole 
proiectate să reziste la focurile de arma; armotizoare pentru arme de foc, 
încărcătoare detaşabile pentru anumite arme de foc. 

 
 
 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.04 Aşternuturi uzate, şi alte articole similare care conţin pene (vezi partea a 

doua, cap. 94). 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Jucării şi articole pentru jocuri căptuşite c u anumite metale (vezi partea 

a doua, cap 95). 
 

Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Articole  care  au  inscripţionată menţiunea ANZAC  şi  alte  articole  care 



în descrierea lor includ această menţiune. 



* Obiecte admise condiţionat 
96.03-09 9603.30- Creioane sau  pensule  de  pictura  învelite  în  materiale  al  cărui  conţinut 

 9603.40 nevolatil este mai mare decât limitele specificate pentru metale (Vezi partea 
  a doua, cap 96). 
 9609.10- Zgărzi  de  câini  care  au  incorporate  aparate  menite  să  cauzeze  şocuri 
 9609.90 electrice sau leziuni la contactul cu pielea animalului 
  Bunuri la care sunt ataşate seminţe din orice specia  de plante al căror 
  import este interzis (vezi partea a doua, cap 96) 

 
 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-06 Obiecte care sunt ilegal exportate din alta ţară (vezi partea a doua, cap 97) 

Bunuri care sunt proprietatea culturala a Noii Guinee (vezi partea a doua, 
cap 97) 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

 
Interdicţiile, restricţiile şi condiţiile generale privind importul de bunuri în Nauru se pot modifica 
intr-un termen scurt. Pentru a se asigura, expeditorii sunt sfătuiţi să contacteze reprezentanţii 
diplomatici ai Naurului din ţara de expediţie sau autorităţile din Nauru. 

 
Fiind un continent insular care este relativ izolat de restul lumii, în Nauru nu se regăsesc multe 
dintre bolile umane şi de animale întâlnite în alte parti. Astfel, pentru a-şi proteja acest mediu 
unic, Nauru are legi stricte de carantina. 

 
2.1.Sectiunea I: 
Animale şi produse animaliere 
Anumite animale şi produse de origine animală sunt permise la import daca au primit mai întâi o 
aprobare din partea Serviciului de Inspecţie şi Carantina al Naurului. (NQIS). 

 
Animalele, păsările, insectele, brânza, ouăle, laptele (sau produse care conţin astfel de 
ingrediente), carnea, produsele din carne şi sau din carne de pasăre (conserve sau ambalate 
altfel), sperma, vaccinurile sau culturile, mierea, pieile brute, trofeele sau orice alte parti din 
produsele de origine animală pot fi expediate în Nauru daca în baza unui permis emis de NQIS. 

 
Importul unor animale, parti ale acestora şi produse de origine animală pot fi efectuate daca se 
respecta regulile de carantina; în majoritatea cazurilor, trebuie să fie însotite de o declaraţie de 
acest fel, certificate sau alte documente care sunt specificate. La intrarea în Nauru, aceste animale 
vor face obiectul procedurilor prescrise corespunzătoare. 

 
Capitolul 1: 
Animale vii 
Albine, lipitori şi viermi  de mătase pot fi importaţi daca se respecta carantina şi modul de 
ambalare. (vezi partea a treia, 3.4.2. şi 3.4.6). 

 
Capitolul:3 
Importul de peşte (toate formele de viata marina cu excepţia balenelor) proaspăt, afumat, în vid 
sau congelat este interzis daca importatorul nu poate prezenta la Vamă o aprobare scrisa emisă de 
autorităţile competente.(vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
Aceste condiţii se aplica şi importului de peşte, crustacee şi moluşte sau produselor care le 
conţin şi care au un conţinut de mercur (calculat ca metal) mai mare de 0.5mg/kg (vezi partea a 
treia, pct 3.4.1.şi 3.4.2.) 

 
Capitolul 5: 
Următoarele articole pot fi importate daca se respecta condiţiile impuse de autorităţile competente: 

 
- Oase umane şi alte ţesuturi umane, dacă se prezintă o aprobare în scris la Vamă din partea 

directorului Serviciului de Carantina şi Inspecţie din Nauru (vezi partea a treia, 3.4.2) 
- Germeni (boli), microbi şi agenţi patogeni, toate culturile, viruşi, substanţe sau orice alte 

articole care conţin sau pot conţine boli. Germeni, microbi, agenţi patogeni, trebuiesc 
aprobate la import de autorităţile sanitare sau de directorul Serviciului de Carantina şi 
Inspecţie din Nauru (vezi partea a treia, 3.4.2 şi 3.4.3 ); 



- Sunt admise probele biologice, bacteriologice, substanţele patogene şi substanţele 
biologice, infecţioase sau nu, daca sunt ambalate conform reglementarilor (vezi partea a 
treia, 3.4.2.şi 3.4.6) 

- Periile de bărbierit şi de dinţi din păr de animale şi produse în ţări din Asia, Asia de Sud- 
Est, mai puţin Japonia şi Noua Zeenlanda(vezi partea a treia, 3.4.2) 

- Perii (altele decât cele de bărbierit şi pentru dinţi) alte articole sanitare care conţin păr de 
animale şi sunt produse în ţări din Asia, Asia de Sud-Est, mai puţin Japonia şi Noua 
Zeenlanda, cu condiţia să fie însotite de un certificat eliberat din partea unei autorităţi 
sanitare din ţara de origine a produselor prin care se declara metoda de curăţare şi 
dezinfectare a parului utilizat, înainte sau în timpul producţiei, iar aceasta metoda să fie 
aprobata de Ofiţerul de carantina ca fiind una satisfăcătoare.(vezi partea a treia, 3.4.2.) 

- Probe sau parti din reptile veninoase, care nu au fost listate în Programul 1 sau 2 al 
Protecţiei Animalelor şi Plantelor Sălbatice din 1982, care nu au glandele 
veninoase, tubul digestiv sau dinţii (cu venin) scoase (vezi partea a treia , 3.4.2). 

 
2.2. Secţiunea II: 
Plante şi produse vegetale: 
Toate plantele verzi, inclusiv seminţele, fructele, arbuşti, bulbi, plante şi tuberculi necesita o 
aprobare din partea Serviciului de Carantina şi Inspecţie din Nauru în prealabil de efectuarea 
importului. Toate articolele din produse vegetale, inclusiv lemnul şi articolele din lemn şi 
bambus sunt supuse carantinei şi al inspecţiei oficialilor NQIS. În cazul în care se descoperă 
boli sau infestări cu insecte, articolele pot fi tratate, distruse sau returnate pe cheltuiala 
expeditorului (vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
Capitolul 9: 
Cafeaua poate fi importata daca se respecta condiţiile impuse de autorităţile competente. 
(vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
Capitolul 12: 
Pentru importul de seminţe de plante din speciile Strychnos nux-vomica, Abrus precatorius 
Ricinus Communis, sau al oricăror bunuri obţinute în totalitate sau parţial din acestea sau 
conţinând seminţele din aceste specii de plante este necesar un permis scris din partea autorităţilor 
competente. (vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
 
2.3. Secţiunea III: 
Capitolul 15: 
Aceste produse sunt permise la import daca se obţine o aprobare din partea Serviciului de 
Carantina şi Inspecţie al Naurului(vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
2.4.Sectiunea IV: 
Note generale: 
Informaţii privind importul acestor produse cuprinse în aceasta secţiune pot fi obţinute de la 
NQIS. (vezi partea a treia, 3.4.2) 

 
Capitolul 17: 
Pentru importul de articole de cofetărie cu un conţinut mai mare de 1.15% vol de alcool este 
necesară permisiune autorităţilor competente(vezi partea a treia, 3.4.3) 

 
Capitolul 22: 
Aprobarea autorităţilor vamale trebuie obţinută pentru importul de băuturi alcoolice şi spirtoase 
pentru cantităţi mai mari. 



Capitolul 24: 
Tutun şi manufacturarea substituţilor. Informările autorităţii vamale trebuiesc cercetate înainte de 
a importa o cantitate de ţigarete sau alte produse de tutun. 

 
2.5.Sectiunea V: 
Capitolul 26: 
Aprobarea autorităţilor vamale trebuie obţinută pentru import(vezi partea a treia, 3.4.1.) 

 
2.6 Secţiunea VI: 
Produse ale industriei chimice sau asemănătoare ei. 

Capitolul 29: Produse chimice organice. 

Autorizaţia instituţiilor competente este necesară pentru importul clorurilor organice - aldrin 
(HHDN), hexaclorida de benzen (BHC) (HCH), lindan (g-BHC), (g-HCH), dieldrin (HEOD), 
clordan, DDT (pp'-DDT), hexaclorura de benzen (HCB), heptaclor, metoxiclor şi octaclor de 
metilen (a treia parte, 3.4.2). 

 
Capitolul 30:Produse farmaceutice. 
Importul medicamentelor, drogurilor şi substanţelor terapeutice este condiţionat ( vezi partea a III 
a). 

 
Capitolul 31: Fertilizatorii 
Pot fi importaţi în baza avizului din partea Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru. 
( vezi partea a IIIa , 3.4.2) Substanţele al căror import este de asemenea reglementat sunt: 

 
- substanţele care provoacă avortul 
- hormoni androgini, substanţe anabolizante sau hormonii de creştere naturali sau sintetici 
- substanţe  afrodisiace,  aminofenozone,  bitenol,  bromura-clorura  salicilica,  sodiul  de 

butadiena (cauciuc sintetic), feniclor, esteri de metil cincofen 
- medicamente cu administrare pe cale orala care conţin glicol sau derivaţi ai acestuia alţii 

decât glicol propilen 
- calamus sau ulei de calamus 
- uree, absint, lactrile, preparate împotriva alcoolismului sau toxicomaniei 
- talidomida; treparanol, xilitol 
- truse de prim ajutor contra muşcăturilor de şerpi care recomanda în instrucţiuni tratarea 

muşcăturii de şarpe prin tăierea sau înlăturarea zonei afectate sau folosirea unui garou. 
 
 
Capitolul 32: Extract de tanin sau coloranţi; tanini şi derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi 
alte materii de colorat; lacuri şi vopsele; chit şi alte masticuri¸cerneluri. 

 
Pentru importul substanţelor derivate din materiile organice este necesară autorizaţie de la 
Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru. (vezi partea a III a, 3.4.2) 

 
Capitolul 33: Uleiuri de bază şi răşini; preparate cosmetice, de parfumerie sau de 
toaletă. 

 
Este necesară o autorizaţie scrisa din partea autorităţilor competente pentru importul produselor 
cosmetice care conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau compuşi de plumb, cu excepţia 
produselor care conţin mai mult 250 mg/kg de acetat  de  plumb  destinate  tratamentului 
capilar (a treia parte 3.4.1) 



Capitolul 37: Produse fotografice şi cinematografice. 
 
Importul acestor produse este condiţionat de reglementările vamale referitoare la conţinutul 
acestor produse - Cinematograph Films Regulations (3.4.1, a treia parte). 

 
 
Capitolul 38: Diferite produse chimicale. 

 
Policlorofenili, trifenili, etc. sunt admişi pe baza unei autorizaţii de import (3.4.2, a treia 
parte). 

 
 
2.7 Secţiunea VII 
Plastic şi articole ale acestuia; 
cauciuc şi articole ale acestuia. 

 
Capitolul 40:Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Radierele, în formă ce imită bebeluşii, ale căror dimensiuni sunt mai mici decât normele 
specificate de către standardele Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
 
2.8 Secţiunea VII: 
Piei brute şi piei tăbăcite, blanuri şi produse din acestea; articole de curelărie şi de selarie, 
articole de voiaj, sacose şi obiecte similare, produse din intestine animale 

 
Note generale. 
Articolele netratate sau neprocesate incluse în această secţiune sunt supuse aprobării date de 
către Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru.. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
 
Capitolul 42:Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 
şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele sunt supuse aprobării Serviciului de 
Inspecţie şi Carantină Nauru.. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
 
Secţiunea IX: 
Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; pluta şi articole din pluta; articole din fibre 
vegetale sau coşuri împletite 

 
Articolele care fac obiectul prezentei secţiuni necesită aprobarea Serviciului de Inspecţie şi 
Carantină Nauru. (vezi partea a III a 3.4.2) 

 
2.10 Secţiunea X: 
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri de hârtie sau de 
carton; hârtie şi carton şi articole din acestea 

 
Capitolul 49:Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 



Importul materialelor publicitare care conţin afirmaţii înşelătoare, false sau exagerate cu privire 
la produsele ce pot fi folosite în scopuri terapeutice este condiţionat de obţinerea unei aprobări 
eliberată de autorităţile competente (a treia parte 3.4.3 ). 

 
 

2.11 Secţiunea XI: 
Textile şi articole textile 

 
Note generale. 
Articolele netratate sau neprelucrate care fac obiectul prezentei secţiuni sunt supuse aprobării de 
către Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
Capitolul 57:Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Importul de covoare la mâna a II a( uzate, folosite) şi al articolelor similare este supus prin 
dezinfectării în conformitate cu metoda admisă 

 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Permisiune în scris de la autorităţile competente este necesară pentru importul scutecelor(pijamale 
pentru copii) din materiale inflamabile ( vezi partea a III a 3.4.3) şi îmbrăcăminte confecţionată 
din fibre textile artificiale ce conţin tri (2,3-dibromopropyl)fosfaţi, şi fibre sau alt 
material confecţionat din aceste materiale. 

 
Capitolul 63: 
Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Baloţii de lână, inclusiv cei ce conţin o cantitate mare de polietilena; de iuta sau de fibre de nylon, 
sunt admişi sub rezerva unei autorizaţii scrise de autorităţile competente (a treia parte ( vezi  
partea a III a 3.4.2) 

 
Aceleaşi condiţii se impun şi la importul de haine la mâna a II a( nu şi pentru hainelor folosite 
importate de către o persoană pentru uzul personal sau pentru uzul familiei sale) ( vezi partea a III 
a 3.4.2) 

 
 

2.12 Secţiunea XII: 
Încaltaminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, 
cravaşe şi parti din acestea; pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori 
artificiale; articole din păr uman 

 
 

Capitolul 64:Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele. 
Pantofii de lemn sau orice încălţăminte folosită trebuie aprobată de Serviciului de Inspecţie şi 
Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
Capitolul 65:Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
Obiectele de acoperit capul care sunt folosite trebuie să aibă avizul de la Serviciului de Inspecţie 
şi Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 



Capitolul 66:Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi parti ale acestora 
 

Obiectele tăiase, perforante, ascuţite trebuiesc ambalate în conformitate cu cerinţele stabilite de 
Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.6) 

 
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele este supus aprobării Serviciului de 
Inspecţie şi Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
 

Capitolul 67:Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Orice articol neprelucrat, netratat, neprocesat trebuie aprobat de către Serviciului de Inspecţie şi 
Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2) 

 
Secţiunea XIII: 
Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale similare; 
produse ceramice; sticla şi articole din sticla 

 
Capitolul 69:Produse de ceramică. 
Obiectele de ceramica emailata sunt interzise la import daca, în cazul utilizării pentru 
depozitarea alimentelor transmit concentraţii de plumb sau cadmiu peşte limitele 
admise 

 
 

2.14Secţiunea XIV: 
Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, 
monede. 

 
 

Capitolul 71 : Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 
preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, 
monede 

 
Importul  monezilor  contrafăcute  sau  al  obiectelor  acoperite  cu  plumb  este  supus 
prezentării unei autorizaţii (a treia parte, 3.4.1). 

 
2.15 Secţiune XV 
Metale comune şi obiecte din acestea 

 
 

Capitolul 78 :Plumb şi articole din plumb 
Importul compuşilor organici ai plumbului pentru motoare cu combustie interna este supus 
condiţiilor precise de Serviciul de Inspecţie şi Carantină Nauru 

 
Capitolul 82:Unelte şi scule, tacâmuri din metal(cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 

comune; parti ale acestora 



Importul dozatoarelor de băuturi, sau a recipienţilor metalici, care pot contamina lichidul pe care 
îl conţin din cauza conţinutului lor excesiv de metal, este supus unei autorizaţii scrise emisă de 
autorităţile competente 

 

 
 
 
 
Capitolul 83: 
Articole diverse din metale comune 

 
Importul puşculiţelor acoperite de materiale ce conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau 
componente ale plumbului, calculate ca plumb, este supus unei autorizaţii scrise eliberate de 
autorităţile competente (a treia parte, 3.4.1). 

 
 
2.16 Secţiunea XVI: 
Maşini şi aparate, echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de înregistrat sau 
de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de 
televiziune şi parti şi accesorii ale acestora 

 
Capitolul 85 :Maşini şi aparate, echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi 
sunete de televiziune şi parti şi accesorii ale acestora 

 
Este necesară aprobare pentru importul echipamentelor de radiotelefonie şi pentru aparate 
emiţătoare-receptoare CB, telefoane fara fir şi telefoane celulare 

 
Condiţiile particulare se aplica şi pentru importul de conductori electrici izolaţi, sub forma 
cablurilor pentru curent de 250 sau 660 volţi a căror secţiune are, cel mult 6,45 cm2

 
 

 
 
2.17 Secţiunea XVII: 
Vehicule, avioane, ambarcaţiuni şi echipament de transport 

 
Capitolul 87:Vehicule, altele decât cele pentru căile ferate ori tramvai şi părţi şi accesorii ale 
acestora. 

 
Este solicitată aprobarea în scris de la autorităţile competente pentru importul de motoare pentru 
vehicule, parbrize, parbrize pentru compartimentarea interioară, şi căşti de protecţie, care nu sunt 
în conformitate cu standardele specifice. ( vezi partea a III a 3.4.1) 

 
 
2.18 Secţiunea XVIII: 
Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de 
precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, parti şi 
accesorii ale acestora 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 
control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, 
parti şi accesorii ale acestora 
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Instrumentele utilizate pentru indicarea scalei Beaume trebuie să aibă menţionată temperatura 
şi modul de standardizare şi trebuie să aibă o exactitate de o zecime de gradaţie. 

 

 
 
 
 

2.19 Secţiunea XIX: 
Arme şi muniţii; părţi ale acestora. 

Capitolul 93: 

Importul  următoarelor  articole  este  supus  obţinerii  unei  autorizaţii  scrise  eliberată  de 
autorităţile competente: 

 
- dispozitive sau echipamente adaptate 

pentru război 
- pumnale, dispozitive manuale cu 

baterii destinate să provoace şocuri 
electrice la contact sau şocuri 
acustice de frecvenţă înalta, sau care 
descarcă gaz sau lichid; 

- ţeavă  pentru  suflat  săgeţi  otrăvite 
(sarbacana) 

- cuţite cu arc 
- box 
- mănuşi sau produse similare cu ţepi 
- obiecte  care  ascund  un  cuţit  sau  o 

lama 
- praştii, catapulte 
- cuţite de metal în forma de stea 
- veste anti-glonţ 
- amortizoare pentru armele de foc 
- încărcătoare detaşabile pentru 

anumite arme de foc 
( vezi partea a III a 3.4.1) 

 
 
 
2.20 Secţiunea XX: Mărfuri 

şi produse diverse 
 

Capitolul 94:Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; construcţii 
prefabricate 

 
 

Importul articolelor de lenjerie de pat, uzate sau second-hand, şi a lenjeriei de pat cu fulgi (alţii 
decât cei confecţionaţi din deşeuri de bumbac, lână sau iuta) este aprobat numai pe baza unei 
autorizaţii obţinute de la autorităţile competente (a treia parte, 3.4.2) 

 
Capitolul 95:Jucării, jocuri, articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora 
22 



Este necesară autorizaţie scrisa de la autorităţile competente (a treia parte, 3.4,1) pentru 
importul jucăriilor şi jocurilor acoperite cu material al căror componente nevolatile conţin mai 
mult de: 
- 250 mg/kg de plumb sau compuşi ai plumbului, calculat ca şi 

plumb; sau 
- 100 mg/kg de arsenic sau compuşi ai arsenicului, calculat ca şi 

arsenic; sau 
- 100mg/kg   de   antimoniu   sau   compuşi   ai   antimoniuului, 

calculat ca şi antimoniu; sau 
- 100 mg/kg de cadmiu sau compuşi ai cadmiului, calculat ca şi 

cadmiu; sau 
- 100 mg/kg de seleniu sau compuşi ai seleniului, calculat ca şi 

seleniu;sau 
- 10 mg/kg de mercur  sau compuşi ai mercurului, calculat ca şi 

mercur; sau 
- 100 mg/kg de crom  sau compuşi ai cromului, calculat ca şi 

crom; sau 
- 50 mg/kg de compuşi solubili  de barium, 

măsuraţi ca barium 
 
 
Capitolul 96:Diferite produse de manufactura 
Este necesară  autorizaţie  scrisa  de  la  autorităţile  competente  (a  treia  parte,  3.4.1)  pentru 
importul de: 
- creioane sau pensule acoperite cu materiale ale căror componente  nevolatile  conţin  metale 

ce depăşesc limita superioara unităţilor specificate în capitolul 95 
- zgarda pentru câini cu dispozitive ce pot cauza şocuri electrice sau cu protuberante ce pot 

răni pielea animalelor 
 
Este necesară obţinerea unui permis de import pentru bunurile care conţin seminţe de plante al 
căror import face subiectul unor restricţii (partea a II-a , note generale, 2.2, partea a III-a, 
3.4.2.). 

 
 
2.21 Secţiunea XXI 
Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Capitolul 97 :Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

Autoritatea din Nauru poate retine orice obiect din aceasta categorie exportat dint-o alta ţara ca 
import ilegal (a treia parte, 3.4.4). Este obligatoriu să se obţină o autorizaţie scrisa eliberată de 
Muzeul Public de Arta din Papua Noua Guinee şi de la “Art Gallery” pentru a fi prezentata 
autorităţilor vamale în vederea autorizării importului obiectelor ce fac parte din patrimoniul 
cultural naţional din Papua Noua Guinee. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale. 
Nu există dispoziţii speciale. 

 
2. Necesitatea inserării facturilor 

 
Nu există dispoziţii speciale referitoare la expedierea facturilor, dar la vămuirea 
bunurilor, se vor prezenta documentele comerciale care descriu conţinutul  şi 
indica valoarea acestora. 

 
3.3 Necesitatea atestării originii bunurilor. 

Nu există dispoziţii speciale. 

 
3.4 Dispoziţii vamale diverse 

 
3.4.1 Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementarilor în vigoare, adresându- 
se reprezentanţilor misiunii diplomatice a Nauru, din ţara expeditoare, sau autorităţilor 
vamale din Nauru . 

 
3.4.2 Substanţele biologice -Expeditorii trebuie să se informeze asupra 

reglementarilor în vigoare, adresându-se reprezentanţilor misiunii diplomatice a 
Nauru, din ţara expeditoare, sau autorităţilor vamale ale Nauru . 

 
3.4.3 Medicamente şi bunuri utilizate în scopuri terapeutice - Informaţii cu privire la 
importul medicamentelor, drogurilor şi bunurilor cu scopuri terapeutice pot fi obţinute de 
la autorităţile de resort. 

 
3.4.4. Obiecte  de patrimoniu  - Informaţii cu privire la importul obiectelor din  aceasta 
categorie pot fi obţinute de la autorităţile de resort. 

 
3.4.5 Echipamente pentru comunicaţii - Informaţii cu privire la importul echipamentelor 
radiotelefonice, radiourilor CB, telefoane fara fir şi telefoane celulare pot fi obţinute de la 
autorităţile de resort. 

 
3.4.6 Informaţii cu privire la normele de ambalare şi condiţiile de transport ale articolelor 
periculoase pot fi obţinute de la Poşta Nauru. 

 
3.4.7 Informaţii generale cu privire la serviciile internaţionale ale administraţiei poştale din 
Nauru pot fi obţinute de la Poşta Nauru 

 
3.5 Dispoziţii contencioase 

 
Conform legislaţiei vamale, articolele care au făcut obiectul unei inscripţionări, sau declaraţii 
false pot fi confiscate. 
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Nepal 
 
 

Articole interzise la import 
 

 
 
 
 
Administraţia Poştală din Nepal nu acceptă următoarele articole pentru a fi importate pe 
teritoriul acesteia: 

 
1. Fibre sintetice (75 denieri sau mai puţin) 
2. Camere de televiziune 
3. Ceasuri şi piese de schimb 
4. Mănuşi 
5. Nucşoara 
6. Scorţişoară 
7. Hârtie fotografică 
8. Valori (la purtător) de toate tipurile 

 
În consecinţă toate aceste articole vor fi confiscate de Vamă în momentul ajungerii acestora în 
Biroul de Schimb, indiferent de instrucţiunile expeditorului. 
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Nicaragua 
 
 
Obiecte interzise la import 

 
Administraţia Poştală din Nicaragua nu acceptă trimiteri poştale simple şi recomandate 
(poşta de scrisori şi colete poştale) ce conţin monede, bilete de bancă, bancnote, alte 
valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, manufacturate sau nu, 
pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte de valoare preţioase. 

 
 
Orice trimitere poştală care conţine substanţe de origine animală sau vegetală, neînsoţită 
de certificatele de export fitosanitare obligatorii poate fi confiscată de către Ministerul 
Agriculturii şi Pădurilor – cf. Circ. IB 221/2011 
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Nigeria 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I : ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.05-06   0105.11- 
01.06 99 

Păsări vii sau moarte. 
Alte animale vii. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-12 Carne de bovine 
2.3 Carne de porc 
2.4 Carne de oaie şi capra 
2.6 Organe comestibile de provenienţă bovina, porcina, ovina şi caprina 
2.7 Carne şi organe comestibile de pasare. 
02.10 Carne şi organe comestibile sărate, în saramura, uscate sau afumate; 

preparate din carne, organe sau produse făinoase. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.07 Ouă de pasăre. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.04 Intestine, organe interne (altele decât cele din peşte) 
05.11 Produse animale care nu au fost menţionate sau incluse. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Copaci şi alte plante; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi plante ornamentale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.03 0603.10 Flori proaspete tăiate sau bulbi de flori 

0603.90 Flori uscate, vopsite, decolorate, tratate prin impregnare sau altfel 
preparate. 

 
Capitolul 7: Plante comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
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Poziţie Cod S.H * Obiecte interzise 
07.14 0714.10 Manioca sau produse din manioca 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe proaspete sau uscate. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.05 Porumb 

1007.00 Sorg (Sorghum saccharatum) 
1008.20 Mei 

Nigeria 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H.  * Obiecte interzise 
11.01 1101.00 Faină de grâu 
11.06 1106.20 Faină de sago 
11.08 1108.14 Amidon de manioca 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Lac; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.07-16          Uleiuri şi grăsimi vegetale, exceptând extractul de in, uleiul de castor şi 

grăsimi vegetale hidrogenate pentru uz industrial şi prelucrarea 
materialelor. 
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SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-02 Cârnaţi şi produse similare 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
17.04 Produse zaharoase. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18.02-06 Unt de cacao, pudră şi prăjituri. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise. 
19.2 Spaghete, tăieţei, dar nu şi lasagna, gnochi, ravioli şi caneloni. 
19.3 Tapioca. 
19.05 1905.30- 

90 
Biscuiţi. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.09 Sucuri de fructe ambalate pentru comercializarea cu amănuntul. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.1 Apa, inclusiv apa naturala şi apa mineralizata sau ozonată, fără adaosuri 

de zahăr sau alţi îndulcitori, floruri, gheaţă şi zăpadă 
22.2 Apa, inclusiv apa naturala şi apa mineralizată sau ozonată, fără adaosuri 

de zahăr sau alţi îndulcitori, floruri, cât şi alte băuturi non-alcoolice. 
22.3 Bere la sticlă, doză sau sub altă formă de ambalaj. 
22.03 Alte băuturi obţinute pe bază de fermentare. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru 

animale 
 

Nu există informaţii. 



 



Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi. 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.08 2508.10 Bentonită 
25.11 2511.10 Barită (hidrat sau hidroxid şi oxid de bariu) 
25.23 2523.29 Saci de ciment, exceptând cimentul alb. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala. 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi anorganici sau organici ai metalelor 

preţioase, ale elementelor radioactive, ai metalelor din pământuri rare sau 
izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.33 2833.29 Sulfaţi de fier şi bucăţi de gluconat feros. 

 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.33 2933.59 Tablete sau siropuri de piperazin. 
29.34 2934.99 Tablete sau siropuri de levamisol 
29.36 Tablete de vitamina B-complex (exceptând cele preparate sub 

prescripţie) ;  multivitamine  tablete,  capsule  şi  sirop(  exceptând  cele 
preparate special). 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 

Poziţie 
30.03 

Cod S.H. 
3003.90 

* Obiecte interzise 
Tablete de acid folic 

30.04 3004.10 Ampicilină /Cloxacilin capsule combinate 
 3004.20 Unguente de penicilinma/gentamicina 
 3004.40 Paracetamol tablete şi sirop. 
 3004.90 Metronidazol tablete şi sirop. 
  Clorocalcin tablete şi sirop. 



Aspirină tablete (exceptând pe cele preparate sub prescripţie şi aspirina 
solubilă) 
Magneziu trisilicat tablete şi suspensie 
Clotrimazol cremă 
Pyrantel pamoat (ptr.paraziţii intestinali) tablete sau sirop. 
Substanţe intravenoase (de salinitate normală sau cextrose, etc.). 
Vezi partea a III a 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii colorante, 

vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau cosmetice. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.06 33.06.10 Toate felurile de pastă de dinţi. Vezi partea a III a 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01-02 Săpunuri şi detergenţi. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili, etc. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08 3808.10 Insecticide. 

 3808.40 Dezinfectanţi şi germicizi. 
 3808.90  



 



SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.22 Articole sanitare din plastic 
39.24 Obiecte de uz casnic şi articole din plastic 
39.26 3926.90 Scobitori de plastic. 

 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte interzise 
40.12 Cauciucuri retrase sau uzate. 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, POSETE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole curelărie şi şelărie; articole de voiaj, poşete şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
42.02 Toate articolele de voiaj, inclusiv servietele din piele sau plastic. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.21 4421.90 Scobitori. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
48.08 4808.10   Hârtie creponată şi hârtie cartonată 
48.17 

 
48.18 

4817.10   Plicuri 
Hârtie igienică, şerveţele umede de toaletă şi pentru demachiat, prosoape 
de hârtie şi produse sanitare similare. 

 
 
 
 

48.19 48.19.10 
-20 

Toate formele de hârtie cartonată, cutii şi ambalaje. 
 

 
 
 
 

48.20 4820.10 Agende 
 4820.20 Cărţi de exerciţii 

 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei grafice; texte 
manuscrise sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.09 
49.10 

4909.00 
4910.00 

Felicitări 
Calendare 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
50.04-07 Toate articolele 

 
Capitolul 51: Lâna, fir fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.06-13 Toate articolele,  cu  excepţia  ţesăturilor  de  naylon  multifilament  şi 

imitaţie( 5111.20 şi 5112.20 



Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
52.04-12 Toate articolele. Vezi Partea a III a 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
53.06-11 Toate articolele, cu excepţia împletiturilor de iută. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
54.01-08 Toate  articolele,  cu  excepţia  fibrelor  de  vâscoză (relon  şi  filament) 

(5403.31-32 şi5403.41) texturi cu fibre de celuloză acetată (54033 şi 
5403.42) propilenă  elementară  şi  derivaţi  de  material  întăritor  pentru 
covoare (5407.20), fibre de propilenă şi fibre de nailon cu grad ridicat de 
rezistenţă(5402.10,  5402  32-32,  5402.39,  5402.41,  5402.51,5402.59, 
5402.61 şi 5402.69) Vezi partea a IIIa. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
55.08-16 Toate articolele, cu excepţia firelor acrilice (5509.31-32) Vezi Partea a 

III a. 
 

Capitolul 56:  Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.01 Toate articolele 
56.06-08                Toate articolele, cu excepţia de sfori împletite, funii, frânghii şi articole 

din acestea (5607.10-90) ; plase de pescuit confecţionate (5608.11), 
plase de ţânţari (5608.19) Vezi partea a III a 

 
* Obiecte admise condiţionat 

56.05 Fire metalice Vezi Partea a III a 
 

Capitolul 57: Covoare şi articole similare din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
57.01-05 Toate articolele 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
58.01-11        Toate articolele, cu excepţia propilenă elementară şi derivaţi de material 

întăritor pentru covoare (5803.90); Tul şi alte ţesături.(6804.10) fâşii de 
stofă ţesută  (5806.10-40), motive ornamentale (5808.10-90); broderii 
de ornament. (5810.10-99). 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
59.01-11 Toate  articolele,  cu  excepţia  ţesăturilor  de  naylon  monofilament  şi 



imitaţie (5901.90); suport textil auto din naylon (pneuri auto) (59.02); 
ţesături textile, huse/prelate impregnate, laminate sau acoperite cu plastic 
pentru uzul industrial (59.08-90). Pânză groasă pentru confecţionarea de 
velaturi (5907.00) Căptuşeli îmbrăcăminte 59.09 Curele de transmisie 
din material textil (59.10.00); produse şi articole textile pentru uz tehnic, 
inclusiv linoleu (5904.10 şi 5911.10-90). 



Capitolul 60: Ţesături din materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
60.01 Toate articolele. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.01-17 Toate articolele, exceptând mănuşile pentru uz industrial (6116.110- 

99), căptuşeli îmbrăcăminte 61 17.90 
 

Capitolul 62:  Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât din materiale tricotate 
sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.01-17 Toate  articolele,  exceptând  mulajele  de  lycra  (6212.90),  căptuşeli 

îmbrăcăminte 6217.90s 
 

Capitolul 63: Alte articole textile; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01-10 Toate articolele, cu excepţia pânzelor pentru ţânţari (6304.91-99) saci de iută 

(6305.10) zdrenţe. 
 
 

SECTIUNEA 
XII: 

INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE
 ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
 

Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
6401-06 Toate tipurile  de  încălţăminte,  exceptând  încălţămintea  de  protecţie 

folosită în industria petrolieră şi pantofii sport. 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul; părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 66:  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, biciuri, cavase şi părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67:  Pene şi puf apretate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.10  7010.91   Recipiente concave din sticlă pentru surplusul de capacitate de felul 

celor folosiţi pentru  îmbutelierea  băuturilor  obţinute  prin  fermentare 
şi a băuturilor alcoolice de către firmele de resort (densimetru, 
dispozitiv de «prea plin»). Vezi partea a III a. 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE FINE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE 
PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE; 
GABLONTURI, MONEDE 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 77: (Rezervat pentru o utilizare viitoare în sistemul armonizat) 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.01 Topoare, târnăcoape, cosoare, cazmale şi unelte similare celor de tăiat- 

cioplit. 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI  ALE  ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE  REPRODUS IMAGINI  ŞI 
SUNETE  DE  TELEVIZIUNE  ŞI  PARTI  ŞI  ACCESORII 
ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boiler, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.14 8414 Compresoare folosite. Vezi partea a III a 
84.15 Aparate de aer condiţionat folosite 
84.18 8418.10- 

69 
Frigidere şi răcitoare folosite 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate. 



Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale  
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.03 Motoare folosite de autovehicule cu o vechime mai mare de opt ani de la 

data de fabricaţie. 
87.12 Ansambluri pentru construcţia de biciclete 
87.14 8714.91- 

99 
Şasiu, îmbinări, jante şi aripi 

 
 
 
 
 

87.16 87.16.80  Roabe 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Nave, bărci şi construcţii navale 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE  OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,   CONTROL 
SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; OROLOGERIE; INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
orologerie; instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; articole de lenjerie de pat; aparate 
de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
94.01 Scaune, cu excepţia scaunelor de stadion 
94.03-04 Alte mobiliere sau părţi ale acestora, cu excepţia accesoriilor folosite în 

confecţionarea mobilei , cade sub incidenţa capitolului 83 din 
nomenclatura. 

94.06 9403.00   Izolatori fonici pentru generatoare electrice, cu excepţia altor 
prefabricate construite. 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiect interzise 
95.04 9504.30   Jocuri de noroc mecanice sau electronice ori de cazino. 

 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte interzise 
96.08 9608.10 Pix cu bila. 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
N.B Nigeria nu a publicat Partea a II a 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Medicamentele şi produsele obişnuite care fac obiectul codului SH cuprins în 3001.10 – 
3006.60 importate prin toate punctele de frontieră şi câteva porturi aeriene şi navale, mai puţin 
prin: 

 
a) Apapa Area 1 Port, Lagos 
b) Calabar Port 
c) Port Haracout 1 Port 
d) Murtala Mohammed Int. Airport, Lagos 
e) Mallam Aminu Kano Int. Airport Kano 
f) Port Haracourt Airport, Port Haracout 
g) Nnamdi Azikiwe Airport, Abuja 

 
Ţesăturile şi broderiile sunt acceptate la import în baza unei concesii speciale legată de 
materiale neprelucrate ce conţin fibre şi ţesături de bază (postavuri de bază) ale bumbacului, 
firele şi fibrele sintetice cad sub incidenţa urmăririi codurilor SH pentru o perioadă ce nu 
depăşeşte doi ani, aceste coduri sunt : 
I fire/fibre; 5401.20, 5402.33 şi 5402.62 
II ţesături; 5208.11, 5208.21, 5208.31,5512.11 şi 5512.19 

 
Producătorii de covoare îşi asigură local necesarul de fibre. 

 
Alte politici ale măsurilor fiscale 

 
A. Sub-sectorul farmaceutic. 
-Materialul farmaceutic neprelucrat-- care este importat de producătorii de medicamente 
pentru activităţi umanitare—poate atrage impozitarea cu 2,5% ţi scutirea de T.V.A. 
-Toate produsele farmaceutice finite produse local, făcând obiectul capitolului 30, dar nu au 
capacitatea suficientă de a acoperii cererea de pe piaţă, pot beneficia de o impozitare de 20%. 
-Toate produsele farmaceutice care fac obiectul capitolului 30, dar nu sun produse local, pot 
beneficia de impozitarea de 5% în conformitate cu recomandarea impozitării de 5 % ca parte a 
măsurilor preventive de estompare a efectelor preţului produselor de petrol. 
- Produsele farmaceutice sun ferm tratate d.p.d.v. al reducerii de taxe şi impozite astfel: 
- i 5 % doar pentru produsele farmaceutice destinate activităţilor umanitare, şi 
- ii pentru ceilalţi; 
- Materiale destinate confecţionării de ambalaje în domeniul farmaceutic vor fi taxate cu 
maxim 5 % doar atunci când acestea din urmă sunt pentru acţiuni umanitare, toţi ceilalţi 
importatori vor achitata taxele după legea fiscalităţii existente, astfel urmărindu-se prezentul 
cod SH după cum urmează: 
1.recipienşi de sticlă (7010.91-94); 
2. flacoane (7010.10); 
3. folia de aluminiu (7607.11-20); 
4. PVC/PVDC (3920.41-42 şi 83.10-90); 
5. Capace capsulante pentru sticlele şi recipienţii ce conţin medicamente. (3923.50, 7010.20 şi 
83.10-90); 
6. Tuburi dispersoare. (7612.10). 



În opinia politicii noului guvern tratamentul malariei,artemisinul, lumefantrinul şi 
amodiacuinul (activi) pot fi scutiţi la import de taxe conform legii fiscale impuse de taxarea 
O% la medicamentele anti retrovirale pentru HIV/SIDA. 

 
B. Manufacturarea în schema limită. 
Suspensia la import a bunurilor prohibite de sub schema MIBS a fost ridicată, controlul vamal 
va asigura supravegherea şi monitorizarea cu pază contra posibilei sustrageri de la vămuire. 

 
C. Programul de dezvoltare în prelucrarea (finisarea) de frânghii şi funii. 
Cei ce prestează activităţi legate de prelucrarea-finisarea funiilor, frânghiilor, etc. (7312.10-90) 
şi sfori, corzi şi cordeline, parâme, odgoane , pot beneficia de impozitarea cu 40% conform 
normativelor de protejare a manufacturării(prelucrare, producţie, fabricare) locale . 

 
D. Protejarea producţiei cabluri din sârmă de oţel şi cabluri din sârmă. 
Importul de materiale neprelucrate ce urmează a fi folosite în producerea de cabluri din sârmă 
şi oţel, poate beneficia, numai atunci când produsul este destinat acţiunilor umanitare, de 
impozitare de 5% la următoarele produse: 

 
--Firul de Manila (5305.29) 

--Firul de oţel ( cu diametru de 0,26—4.75mm) (7217.10-90 şi 7229.19-90). 
-- Firul de naylon (5402.10) 

--Materiale textile. 
Următoarele accesorii pentru textile: 
a)zale, inele, verigi de legătură şi ornament.(7315.19); 
b) cârlige.(7326.19); 
c) îmbinări inelare de metal (7315.82); 
d) manşoane, bucşe din oţel (7307.29); 
e) manşoane, bucşe din aluminiu ( 7609.00); 
f) mufe, manşoane, cuple, bucşe, ocheţi , rodanţe. 

 
E. Măsuri temporare pentru vehicule. 
Asamblarea completă a vehiculelor de pasageri (autobuze) pot atrage impozitări de 10 % în 
2005. 

 
F. Maşini industriale şi piese de schimb. 
Toate maşinile industriale şi piesele de schimb pentru acestea (altele decât cele casnice) în 
capitolul 84, 85 şi 90 se vor alinia la impozitarea de 2,5% şi vor fi scutite de TVA. 

 
G. Obligaţii la articolele donate. 
Toate articolele de la donori internaţionali, agenţii sau state ( de ex: Crucea Roşie, Semiluna 
Roşie), având avizul Ministerul Onoarei, sunt taxate cu 0,5 % . 

 
Rugăm asiguraţi-vă de respectarea strictă a directivelor de mai sus. 



Norvegia 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Mamifere vii şi păsări, cu excepţia albinelor, lipitorilor, etc. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

01.06 0106.00 Albine, etc. Vezi partea a II-a, pct 211 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10   Carne şi organe comestibile de mamifere şi păsări. Aceste produse sunt fie 

interzise, fie admise sub rezerva aplicării reglementarilor în vigoare (vezi 
anexa 1) 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Carne şi organe comestibile de mamifere şi păsări. Aceste produse sunt fie 
interzise, fie admise sub rezerva aplicării reglementarilor în vigoare (vezi 
anexa 1) 

. 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Toate produsele comestibile cuprinse în acest capitol. Vezi anexa 1. 

Peşti pentru reproducere, etc. Vezi partea a II-a, pct.22 

03.01  Peşti de apa dulce (salmonide). 
03.02 0302.11 Salmonide 

 0302.22 Cambule 
 0302.64 Macrou 
03.04 0304.10 File de macrou, proaspăt sau congelat. 
03.06 0306.19 Raci/Languste 

 0306.22 Homari 
 0306.29 Raci/Languste 
03.07 0307.31 Moluşte vii. Vezi partea a II-a, punctul 22 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile 
de origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-09 Toate produsele. Vezi anexa 1 şi partea a II-a, punctul 212 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Mamifere şi păsări moarte, precum şi produse din ele. Acestea sunt fie 

interzise, fie admise condiţionat. Vezi anexa 1 şi partea a II-a, punctul 212 
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* Obiecte admise condiţionat 
Mamifere şi păsări moarte, precum şi produse din ele. Acestea sunt fie 
interzise, fie admise condiţionat. Vezi anexa 1 şi partea a II-a, punctul 212 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Vezi anexa 1 
09.01 0901.90  Coji şi păstăi de cafea pentru alimentaţia animalelor. Vezi partea a II-a, 

punctul 212 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Produse care conţin sau sunt fabricate pe baza de ovăz sălbatic 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produse comestibile. Vezi anexa 1. Seminţe. Vezi partea a II-a, punctul 23. 
10.01-04 Grâu. Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 

grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.01-09 Produse din ovăz sălbatic sau care conţin ovăz. 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produse comestibile. Vezi anexa 1 şi partea a II-a, punctul 23 
 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Seminţele pentru plantat sunt fie interzise fie supuse reglementarilor. 
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* Obiecte admise condiţionat 
Toate plantele şi partile plantelor. 
Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.1 Răşină de canabis. Vezi partea a II-a, punctul 26 
13.2 Opium, etc. Vezi partea a II-a, punctul 26 

Produse destinate consumului uman. Vezi anexa 1. 

Norvegia 

 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.04 1404.90  Produse destinate alimentaţiei animalelor. Vezi partea a II-a, punctul 212 

 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
 VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 

ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 
15.01-04 

 Produse din mamifere sau păsări. Vezi partea a II-a, punctul 212 
Vezi anexa 1 

15.01-02  Grăsimi animale cuprinse la acest capitol. Vezi partea a II-a, punctul 212 
15.01  Slănină, alte grăsimi de porc sau de păsări de curte. Vezi partea a II-a, 

  punctul 212 
15.04  Toate grăsimile şi uleiurile vizate de acest capitol şi destinate alimentaţiei 

  
1504.30 

animalelor. Vezi partea a II-a, punctul 212 
Uleiurile de mamifere marine (inclusiv de caşalot) fac obiectul unei licenţe 

 
15.06-20 

 de import. 
Produse utilizate ca hrana animală şi cuprinse la acest capitol. Vezi partea a 

 
15.07-17 

 II-a, punctul 212 
Vezi anexa 1 

15.21 1521.90 Ceara de albine. Vezi partea a II-a, punctul 211 
15.22  Alte produse cuprinse la acest capitol. Vezi partea a II-a, punctul 212 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Vezi anexa 1 
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16.01-03 Produse din mamifere şi păsări. Mezeluri şi alte produse preparate sau 

conservate din carne, organe sau sânge. Vezi partea a II-a, punctul 212. 
Extractele şi sucurile de carne necesita o licenţă pentru import. 

 

 
16.03 1603.00 Importul de carne de balena necesita prezentarea unei licenţe. 

 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-03 Pentru toate produsele cuprinse la acest capitol, Vezi partea a II-a, punctul 

212 
17.01-04 Vezi anexa 1 
17.02 1702.30 

1702.40 
Glucoza şi siropul de glucoza. Vezi partea a II-a, punctul 23 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Cacao şi preparate din cacao. Vezi anexa 1. Produse care conţin sau sunt 

fabricate din mamifere şi păsări, Vezi partea a II-a, punctul 212 
18.02 1802.00 Coji de cacao pentru alimentaţia animalelor. Vezi partea a II-a, punctul 212 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Produse din mamifere şi păsări. Produse care conţin carne, organe, etc. 

Vezi anexa 1 şi partea a II-a, punctul 212 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09         Mărfuri  conţinând  produse  din  mamifere  şi  păsări.  Produse  conţinând 

carne, produse din carne, etc. Vezi anexa 1. Pentru toate produsele vezi 
deasemenea partea a II-a, punctul 23. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06  Pentru toate produsele cuprinse la acest capitol, vezi anexa 1. Produse care 

conţin carne, organe, etc. Vezi partea a II-a, punctul 212. Produse din 
mamifere sau păsări, sau bunuri care conţin asemenea produse, Vezi partea 
a II-a, punctul 212 

21.02 2102.20 Drojdie destinata alimentaţiei animalelor. Vezi partea a II-a, punctul 212 
21.04 2104.20 Preparate alimentare omogenizate. Vezi partea a II-a, punctul 212 
21.06  Preparate nespecificate sau incluse în alta parte. Esenţe care conţin alcool. 

  Vezi partea a II-a, punctul 24 
 2106.90 Alte preparate (se aplica produselor care conţin cereale uscate sau procesate 
  intr-o proporţie mai mare de 75%). Vezi partea a II-a, punctul 23 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-06 Băuturi. Vezi anexa 1. 
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22.02-08 Produse care conţin oua, lapte şi produse lactate. Vezi partea a II-a, punctul 
212 

 
 
 
 

22.03-08  Produse alcoolice. Vezi partea a II-a, punctul 24 
22.09 2209.00 Oţet şi înlocuitori ai acestuia. Vezi anexa 1. 

 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Produse destinate alimentaţiei animalelor. Vezi partea a II-a, punctul 212 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a II-a., punctul 25 şi anexa 1 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Produse destinate ameliorării solurilor. Vezi partea a II-a., punctul 27 
25.01 2501.00 Sare. Vezi anexa 1. 

 
* Obiecte interzise 

25.11 2511.20 Carbonat de bariu natural. 
25.24 2524.00 Amiant. 

 

* Obiecte admise condiţionat 
25.30 2530.90 Pământ. Vezi partea a II-a., punctul 27 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.17 2617.90 Minerale de beriliu. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.03 Turba. Vezi partea a II-a., punctul 27 

 

 
27.07 2707.10 

2707.30 
2707.91 

* Obiecte interzise 
Benzoli, 
Xylol 
Ulei de creozot 

 
 
 
 

27.10 Benzina 



SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Majoritatea produselor cuprinse la acest capitol sunt otrăvitoare. Vezi partea a II-a, punctul 
30. 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44 
28.45 

Elemente radioactive şi compuşi ai acestora. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Produse  chimice utilizate ca   produse   farmaceutice sau   intrând   în 

compoziţia acestora. Vezi partea a II-a., punctul 291 
 
 

 
29.03 2903.41 

- 
2903.45 

* Obiecte interzise 
Derivaţi  halogenaţi  ai  hidrocarburilor  aciclice  conţinând  cel  puţin  doi 
halogeni diferiţi cum ar fi CFC. 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
29.05 2905.12 Propan 2-ol. Vezi partea a II-a., punctul 24 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Toate produsele. 

Vezi partea a II-a., punctul 291. Produsele din mamifere şi păsări sau 
bunuri care conţin asemenea articole. Vezi partea a II-a., punctul 212 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Importul acestor produse trebuie autorizat de Ministerul Agriculturii din 

Oslo. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.1 Uleiuri clasificate ca produse farmaceutice. Vezi partea a II-a., punctul 291 
33.2 3302.10 Uleiuri utilizate la fabricarea preparatelor alimentare sau băuturilor. Vezi 

anexa 1. 
3302.10 
- 
3302.90 

Preparate care conţin alcool. Vezi partea a II-a., punctul 24 

 
 
 
 
 

33.03-07 Produse de parfumerie, de cosmetica sau articole de toaleta care conţin 
alcool. Vezi partea a II-a., punctul 30 

 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există. informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01-07 Produse din mamifere şi păsări sau mărfuri derivate. Vezi partea a II-a., 

punctul 212 
35.01-03 Substanţe utilizate în produsele comestibile. Vezi anexa 1. 
35.01 3501.10 

- 
3501.90 

Cazeina, cazeinaţi, etc., cu excepţia cleiului de cazeina. 

 

 
 
 
 

35.02 Albumina şi derivaţi ai albuminei. 
35.05 3505.10 Dextrina şi amidon modificat utilizate în alimentaţia animală. Vezi partea a 

II-a., punctul 212 
35.07 Substanţe utilizate în produsele comestibile. Vezi anexa 1. 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

pirofolice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Este interzisa expedierea prin posta a substanţelor explozive, inflamabile 
sau periculoase. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

36.01-06  Toate mărfurile cuprinse la acest capitol. Vezi partea a II-a., punctul 35 
36.06 3606.90 Metaldehida. Vezi partea a II-a., punctul 28 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.04-06 Produse fotografice sau cinematografice pornografice. Vezi partea a II-a., 

punctul 31. 



Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-23 Preparate pentru ameliorarea solurilor, creşterea plantelor, etc. Vezi partea 

a II-a., punctul 27 
38.08 Aceste produse trebuie autorizate de Ministerul Agriculturii din Oslo. 

 
 

* Obiecte interzise 
38.23 3823-90 Produse care conţin CFC şi anumiţi derivaţi halogenati. 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Importul tuburilor de aerosoli, plasticelor celulare şi al altor produse care conţin 
CFC şi alţi compuşi halogeni derivaţi este interzis. 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.23 Articole utilizate pentru transportul sau ambalarea mărfurilor. Vezi partea a 

II-a., punctul 213 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.14 4014.10 Prezervative. Vezi partea a II-a., punctul 292 

 

 
 
SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Piele animală  neprelucrata  (exceptând  blănurile). Vezi  partea  a  II-a., 

punctul 212 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 
şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01 Piele animală neprelucrata. Vezi partea a II-a., punctul 212 

 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01 Scoarţă de copac. Vezi partea a II-a., punctul 23 
44.01 
44.03-04 
44.06-07 
44.15 

Rumeguşul şi lemnul cu scoarţă al unor copaci de origine non-europeană 
necesita un certificat de sanatate. Vezi partea a II-a., punctul 23 

 
 
 
 
 

44.15 Lăzi  şi  alte  ambalaje  utilizate pentru  transportul  animalelor  sau  al 
produselor infecţioase. Vezi partea a II-a., punctul 213 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01-02 Articole  împletite  din  iarba,  fan  sau  din  paie  de  cereale  utilizate  în 

pepiniere, sere şi alte instalaţii asemănătoare. Vezi partea a II-a., punctul 23 

46.02 Capcane pentru crustacee marine. Vezi partea a II-a., punctul 22 
 
 
SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.13 Hârtie pentru ţigări, hârtie tăiată cu anumite dimensiuni, broşuri. Vezi 

partea a II-a., punctul 25 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01-11 Imprimate cu caracter pornografic. Vezi partea a II-a., punctul 31 

 
* Obiecte interzise 

49.07 4907.00 Bancnote, etc. 
Vezi partea a II-a., punctul 32 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 



Nu există informaţii. 
 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01-13 Lână şi păr neprelucrat de mamifere. 

Vezi partea a II-a., punctul 213 
 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-05 Câlţi fabricaţi din saci uzaţi, etc. Vezi partea a II-a., punctul 23 

5302 5302.10 Cânepă naturala care conţine răşină. Vezi partea a II-a., punctul 23 
 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.7 Sfori, frânghii, corzi şi cabluri din Taiwan. 
56.8 Plase împletite cu ochiuri înnodate. Pentru produsele care provin din tari 

din afara Uniunii Europene sau EFTA (European Fair Trade Asociation) 
este necesară o licenţă de import. 
Plase şi alte articole folosite la pescuit în apele dinafară Norvegiei. Vezi 
partea a II-a., punctul 22 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.03-12 Pentru unele  dintre  articolele  care  provin  din  tari  din  afara  Uniunii 

Europene sau EFTA este necesară o licenţă de import 
 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-05 Este necesară o licenţă de import pentru anumite articole care provin din 

tari din afara Uniunii Europene sau EFTA 
62.10 6210.20 



Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.02 6302.10 

- 
6302.39 

Pentru articolele de lenjerie de pat provenind din tari din afara Uniunii 
Europene sau EFTA este necesară o licenţă de import. 

 

 
 
 
 

63.05 Saci utilizaţi pentru ambalarea legumelor, etc. Vezi partea a II-a, punctul 
23 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Încălţămintea  trebuie  să  aibă  înscris  numele  tarii  de  origine  şi  al 

fabricantului, sau numele mărcii importatorului. 
64.01-05 Pentru încălţămintea provenind din Taiwan este necesară o licenţă de 

import. 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi parti ale 
acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.11-12 Articole din azbest sau care conţin azbest. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
 

Ediţie: 2007 11 



Nu există informaţii. 
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Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Sunt interzise produsele din aceasta rubrica care conţin CFC şi anumiţi derivaţi halogenati 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.09-10 Recipienţi utilizaţi la transportul animalelor sau al produselor animale. Vezi 

partea a II-a, punctul 213 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.09-10 Pentru recipienţii utilizaţi la transportul animalelor sau produselor animale. 

Vezi partea a II-a, punctul 213 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 



81.12 8112.11 
- 

 8112.19 
 8112.91 
 8112.99 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Beriliu şi articole din acesta. 

Taliu şi articole din acesta. 

 

 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite,linguri, furculiţe) din materiale comune; parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Sunt interzise produsele din aceasta rubrica care conţin CFC şi anumiţi derivaţi halogenati 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Maşini şi echipamente agricole uzate, vizate de acest capitol. Vezi partea a 

II-a, punctul 33. 
84.21 8421.39 Aparate pentru filtrare utilizate la adăposturi. Vezi partea a II-a, punctul 33. 
84.71-73 Echipament de operare a datelor în conexiune cu reţeaua telefonica publica. 

Vezi partea a II-a, punctul 34 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.12-43 Pentru majoritatea produselor ce ţin de acest capitol, vezi partea a II-a, 

punctul 34 



 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

La import sunt interzise maşinile, autobuzele, trailerele, ambarcaţiunile etc. care conţin CFC 
şi anumiţi derivaţi halogeni. 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Vehicule agricole uzate vizate de acest capitol. Vezi partea a II-a, punctul 

33 
87.12 8712.00 Biciclete şi alte articole nemotorizate originare din Taiwan – necesita o 

licenţă de import. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Produse  care   au   incorporate echipamente   radio-tehnice   cum   ar   fi 

telecomenzi sau alte sisteme wireless. Vezi partea a II-a, punctul 34. 

90.19 9019.20 Aparatura de oxigenoterapie. 
90.20 9020.00 Măşti de oxigen şi de gaze. Vezi partea a II-a, punctul 33. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-06 Pentru produsele ce ţin de acest capitol, vezi partea a II-a, punctul 35 
93.04 
93.07 

Produse utilizate pentru comiterea unor acte de violenta. Vezi partea a II-a, 
punctul 35 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Produsele cuprinse în acest capitol şi care conţin CFC şi anumiţi derivaţi halogeni sunt 
interzise la import. 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08 Produse  care   au   incorporate echipamente   radio-tehnice   cum   ar   fi 

telecomenzi sau alte sisteme wireless. Vezi partea a II-a, punctul 34. 
 

95.06 9506.99 Pentru importul de skateboard-uri motorizate este necesar avizul 
Ministerului Mediului 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.02 9602.00 Ceara de albine în fagure. Vezi partea a II-a, punctul 211 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
21. Animale şi produse de origine animală 
211 Albine, ceara de albine, lipitori, viermi de mătase, etc. 
Importul albinelor vii şi al fagurilor de ceara, cu sau fara albine, poate fi autorizat în unele 
cazuri de Ministerul Agriculturii, Oslo. Parti de faguri utilizate în stupi pot fi importate doar în 
cazul în care sunt însotite de un certificat emis de autorităţile de competenta din ţara de origine. 
Este permis importul de matci de albine, viermi de mătase, paraziţi sau agenţi distrugători ai 
insectelor dăunătoare, cu condiţia ca importul în cauză să se desfăşoare între instituţii 
recunoscute oficial. 

 
212. Produse de origine animală destinate consumului/uzului uman sau al animalelor de 
companie 
Regula generala 
Importul de animale şi produse animale este interzis fara autorizarea Ministerului Agriculturii. 
Există mai multe excepţii de la aceasta regula în privinţa cărora se poate consulta pentru 
informaţii suplimentare o lista eliberată de Ministerul Agriculturii . 
Conform Convenţiei de la Washington, comerţul cu specii de animale pe cale de dispariţie este 
interzis sau necesita obţinerea unei licenţe. 
Autorizaţiile  pentru  importul  comercial  pot  fi  obţinute  din  partea  Ministerului  pentru 
Conservarea Naturii. 

 
Alte reguli de baza 
Reglementările cu privire la controlul cărnii se aplica în completarea reglementărilor 
prezentate mai sus. Importul de carne prelucrata, carne de porc, organe şi produse alimentare 
pentru consumul uman din carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasare, balena, 
ren, elan, cerb, căprioare, cerb lopatar şi urs (exceptând carnea ambalată în conserve), este 
supus unei autorizări din partea Departamentului Veterinar din cadrul  Ministerului 
Agriculturii. Produsele trebuie să fie însotite de un certificat veterinar eliberat de ţara de 
origine. Produsele alimentare care conţin parti de animale cum ar fi carne, măruntaie, sânge, 
oua, lapte proaspăt sau praf, sunt supuse autorizării din partea Departamentului Veterinar din 
cadrul Ministerului Agriculturii, pe lângă acordul autorităţilor vamale eliberat în conformitate 
cu legislaţia ce tine de produsele alimentare (vezi anexa 1). 
Mezeluri, paste şi alte alimente similare pot fi expediate doar în colete poştale. 
Pentru importul de slănină, grăsime provenita de la porcine şi de la păsări de curte sau pentru 
preparatele alimentare omogenizate, este necesară o licenţă eliberată de Departamentul 
Administrativ din Statkorn. 
Hrana animală care conţine produse de origine animală este supusa autorizării. Aceasta hrana 
poate fi importata doar de stat. O licenţă de import trebuie obţinută din partea “Statens 
Kornforretning” în punctul de eliberare vamală a importului. Excepţie de la aceste prevederi 
fac hrana pentru păsări şi produsele conservate. 

 
213 Trimiteri contaminate 
Trimiterile contaminate cum ar fi containerele utilizate la transportul animalelor, produselor de 
origine animală, lânii neprelucrate sau parului altor mamifere sunt admise doar pin baza unei 
autorizaţii eliberate de Ministerul Agriculturii. 

 
22 Peşte şi produse din peşte; articole care ţin de pescuit 
Importul de macrou proaspăt sau necongelat este supus autorizării din partea Ministerului 
Pescuitului. 
Importul cambulelor este interzis în perioada de reproducere (între 1 Martie şi 31 Mai). 



Importul de homari vii este interzis, cu excepţia cazului în care se prezintă o declaraţie scrisa 
din partea autorizaţilor tarii exportatoare, care să ateste ca homarii respectivi nu sunt afectaţi de 
maladia Gaffkemi; de asemenea este necesară o autorizaţie din partea Direcţiei Piscicole. 
Importul scoicilor şi al stridiilor este interzis fara o autorizaţie din partea Direcţiei Piscicole. 
Peştii reproducători, salmonidele precum şi crustaceele marine sau de apa dulce nu pot fi 
importaţi fara permisiunea Direcţiei Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii. Aceasta 
reglementare se aplica şi pentru ambalajele folosite la transportul acestor produse. 

 
23 Plante şi produse vegetale 
Toate produsele vegetale şi partile acestora destinate cultivării sau înmulţirii, ca şi legumele cu 
rădăcini trebuie însotite de un certificat sanitar care în unele cazuri trebuie aprobat înainte de 
eliberarea vamală şi de Inspectoratul de Control al Legumelor (Statens Planteinspeksjon). 
Pentru importul anumitor legume comestibile este necesară o licenţă. 
Importul anumitor varietăţi de legume proaspete, fructe şi fructe de pădure este interzis în 
anumite perioade ale anului. 
Pentru importul de glucoza şi de sirop de glucoza este necesară o licenţă eliberată de 
Departamentul Administrativ din Statkorn. 
“Statens Kornforretning” este singura abilitata în importul de grâu, secara, orz şi făină obţinută 

din aceste cereale. 
Importul de lemn şi de obiecte din lemn este condiţionat de obţinerea unei autorizări de la 
Ministerul Agriculturii. Aceasta regula se aplica şi pentru importul de împletituri, pânze, câlţi 
fabricaţi din iarba, fan sau din paie de cereale utilizate în pepiniere, sere şi alte instalaţii 
asemănătoare Importul de saci şi saculei care servesc la ambalarea produselor vegetale se face 
numai pe baza unei autorizaţii obţinute de la Ministerul Agriculturii. 
Conform Convenţiei de la Washington, comerţul cu specii de plante pe cale de dispariţie este 
interzis sau necesita obţinerea unei licenţe din partea Ministerului pentru Conservarea Naturii.. 

 
24 Băuturile alcoolice, spirtoasele şi oteturi 
Spirtoasele distilate, vinul, vinul din fructe, miedul, berea, alcoolurile şi isopropanolul nu pot fi 
importate decât în cadrul monopolului de stat asupra vinurilor (A/S Vinmonopolet) sau cu 
acceptul din partea acestui organism, chiar daca este vorba despre importul de bere. Produsele 
farmaceutice nu intra în cadrul acestui monopol. 
Daca băuturile alcoolice  sunt importate de persoane fizice pentru consumul propriu, este 
necesară obţinerea unei autorizări după plata în prealabil a taxelor către A/S Vinmonopolet. 
Importul de spirtoase distilate având o concentraţie de alcool mai mare de 60% este interzis. 
Este de asemenea interzis importul de băuturi alcoolice efectuat de către persoanele în vârstă 
de mai puţin de 20 de ani. 
Pot fi importate mostre de băuturi alcoolice de către firme străine sau norvegiene daca este 
obţinut un permis din partea A/S Vinmonoplet. Mostrele trimise direct către  A/S 
Vinmonopolet pot fi importate fara autorizaţie. 
Importul de esenţe alcoolice trebuie aprobat de către Comitetul tehnic pentru alcool, care are 
de asemenea sarcina de a elibera licenţe de import pentru aceste produse. Vinul şi spirtoasele 
distilate nu pot fi expediate decât prin serviciul de colete poştale. 

 
25 Tutun şi produse pe baza de tutun 
Tutunul şi produsele din tutun pasibile de drepturi vamale nu pot fi importate în scopuri 
comerciale decât de către importatori înregistraţi la Direcţia Generala a Vămilor. 

 
26 Narcotice 
Produsele pe baza de opium, morfina, cocaina, ca şi alte stupefiante, pot fi expediate în colete 
poştale în scopuri medicale sau ştiinţifice, dar numai daca sunt importate de  Ministerul 
Sanatatii  sau  de  către  persoane  care  au  obţinut  un  permis  special  eliberat  de  Ministerul 



Sanatatii. Fiecare trimitere necesita un certificat special. Narcoticele  pot fi expediate prin 
serviciul de colete sau cel de trimiteri recomandate. 

 
27 Produse minerale 
Importul de pământ, îngrăşăminte, produse destinate fertilizării solului, mediului de cultivare, 
produsele de compost, turba etc. este supus autorizării din partea Ministerului Agriculturii. 

 
28 Produse chimice 
Otrăvurile care nu degaja gaze toxice sau iritante şi care sunt utilizate în scopuri medicale sau 
ştiinţifice, pot fi expediate atât în colete poştale cat şi în recomandate, pe baza unei chitanţe 
emisă de Registrul Producătorului. 

 
29 Produse farmaceutice 
291 Medicamente şi alte produse destinate tratamentelor medicale 
Depozitul Farmaceutic Norvegian este singurul autorizat să importe produse farmaceutice şi 
poate să acorde autorizaţii către alţi importatori. Permisul de import este eliberat de Ministerul 
Sanatatii. 
Serurile, vaccinurile şi alte preparate bacteriologice sau serologice pot fi importate de 
laboratoare şi institute autorizate de stat. 
Importul de radioizotopi trebuie autorizat de Institutul Public de Radiologie (Statens institutt 
for stralehygiene). Elementele radioactive nu pot fi expediate pe cale poştală decât în cantităţi 
mici şi numai prin serviciul de colete poştale sau de recomandate. 

 
292 Contraceptive 
Prezervativele  pot  fi  importate  pe  baza  autorizării  din  partea  Depozitului  Farmaceutic 
Norvegian din Bergen. 

 
30 Produse cosmetice 
Parfumurile, cosmeticele şi produsele sanitare care conţin alcool trebuie să fie aprobate de 
Comitetul Tehnic pentru alcool. 

 
31. Produse cinematografice şi fotografice 
Importul în vederea distribuirii de publicaţii, imagini, filme şi filme video pornografice sau 
imorale este interzis. Aceasta regula nu se aplica importurilor cu titlu privat. Aspectul legal al 
produselor de acest gen este decis de Politie. 

 
32 Cărţi, ziare, picturi şi alte produse ale industriei de imprimerie 
Bancnotele şi monezile norvegiene, precum şi toate titlurile de valoare autohtone sau străine nu 
pot fi importate decât cu autorizarea Băncii Naţionale norvegiene. Băncile străine autorizate 
deţin dreptul de a importa devize străine şi valori iar chitanţele de schimb şi extrasele de cont 
pentru plata unor bunuri exportate din Norvegia pot fi importate fara a necesita o autorizaţie. 

 
33 Utilaje, etc. 
Importul de utilaje agricole uzate (tractoare, combine), materiale şi unelte necesita obţinerea 
unui certificat din partea Inspectoratului Plantelor din ţara exportatoare care să confirme ca 
utilajele au fost curăţate de murdărie. Importul de echipament de protecţie contra gazelor este 
supus autorizării din partea Ministerului de Justiţie. 

 
34 Echipamente de radio-telecomunicatie 
Importul de echipamente radio, exemplu: orice echipament destinat transmisiei wireless sau 
recepţiei de informaţii (semnale audio, de navigaţie etc.) cum ar fi sistemele walkie-talkie, 
telecomenzile, telefoanele mobile, etc, este supus unei autorizări din partea Autorităţii 
Norvegiene de Reglementare a Telecomunicaţiilor. Excepţie de la regula fac aparatele radio şi 



televizoarele. Importul tuturor materialelor pasibile de taxe vamale trebuie comunicat de către 
importator Oficiului Norvegian de Radiodifuziuni în caz contrar importul fiind interzis. 
O lista a produselor supuse acestei reglementari este disponibila la Autoritatea Norvegiana de 
Reglementare a Telecomunicaţiilor. Televizoarele şi aparatele radio obişnuite sunt scutite de la 
aceasta reglementare. 

 
35 Arme şi muniţii 
Importul de arme de foc, muniţii şi parti ale acestora, inclusiv de bombe, grenade şi alte 
echipamente militare este condiţionat de obţinerea unei  autorizării din partea politiei. Aceasta 
restricţie se aplica articolelor de specialitate dar nu şi armelor cu aer comprimat. 
Este interzis transportul pe cale poştală pentru următoarele articole: capse detonante şi cartuşe 
cu încărcătura metalica destinate armelor de foc portabile, parti ne-explozive ale detonatoarelor 
de artilerie şi chibrituri. 
Este interzis importul de obiecte dăunătoare, exemplu: articolele care pot fi modificate intr-un 
mod compatibil cu utilizarea în scopuri violente şi care nu au un scop practic. Autoritatea de 
Stat asupra Controlului Poluării poate acorda o derogare de la aceasta prevedere. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
31 Declaraţiile vamale trebuie completate detaliat în conformitate cu indicaţiile de mai 
jos: 
- numele, prenumele şi adresele expeditorilor şi destinatarilor 
- ţara de origine 
- descrierea mărfurilor conţinute în expediţie şi codul armonizat 
- greutatea bruta şi greutatea neta 
- valoarea fiecărei trimiteri şi menţionarea devizei utilizate 
- semnătura expeditorului 
În plus, trebuie trecute pe declaraţia vamală detalii suplimentare cu privire la starea bunurilor şi 
în conformitatea cu reglementările vamale (cadouri, mostre şi/sau documente fara valoare 
comerciala, bunuri returate sau admise temporar). 

 
32 Detalii ce trebuie înscrise în factura 
a) Factura comerciala 
Pentru procedura de vămuire este obligatorie prezentarea unei facturi comerciale în dublu 
exemplar care să conţină detalii despre trimiterile comerciale în cauza. Factura trebuie să 
conţină următoarele informaţii: 
- numele şi adresele vânzătorului şi cumpărătorului; 
- numele şi adresele expeditorului şi destinatarului ( daca sunt diferite de numele şi adresele 

vânzătorului şi cumpărătorului); 
- numele şi adresa destinatarului (daca sunt diferite de ale cumpărătorului); 
- locul şi data emiterii facturii; 
- data comenzii sau a achiziţiei; 
- denumirea, natura, greutatea, însemnele şi numerele trimiterilor; 
- descrierea detaliata a conţinutului trimiterii care să indice tipul de bunuri, forma, calitatea, 

numărul de articole şi cantitatea neta pentru fiecare articol (numărul de parti componente, 
greutatea şi dimensiunile în conformitate cu procedurile comerciale obişnuite); 

- sistemul armonizat de coduri pentru fiecare trimitere; 
- ţara de origine a trimiterilor; 
- preţul stabilit pe unitate şi unitatea monetara în care este exprimata valoarea bunului; 
- moduri de plata (Incoterms 1990); 
- termeni de plata; 
- informaţii cu privire la discount-uri sau reduceri de preţ şi o descriere a naturii acestora ( 

discout pentru bani lichizi, cantitate sau alte reduceri similare); 
Este deasemenea recomandabil să se treacă: 
- numărul codului fiscal al cumpărătorului; 
- contul de credit deschis cu autorităţile vamale; 
Factura comerciala trebuie ataşată întotdeauna borderoului de expediţie al depeşei. 

 
b) Factura pro forma 
Este obligatoriu să se emită o factura pro forma pentru trimiterile fara valoare comerciala. 
Factura trebuie să conţină următoarele informaţii: 
- numele, prenumele şi adresele expeditorului şi destinatarului; 
- locul şi data emiterii facturii; 
- ţara de origine a trimiterilor; 
- greutatea bruta şi neta; 
- descrierea detaliata a trimiterilor şi, daca este posibil indexul codului în sistem armonizat; 



- valoarea trimiterilor şi unitatea monetara utilizata precum şi menţiunea "Pentru nevoi 
vamale" 

- factura pro forma se poate emite pentru cadouri, eşantioane, pentru reparaţii şi returare.etc. 
La factura pro forma se ataşează deasemenea şi un borderou de expediţie. 

 
33 Necesitatea inserării certificatelor de origine şi a permiselor de import 
a) Certificatul de origine 
Pentru mărfurile comercializate între tarile membre ale Uniunii Europene şi AELE originea va 
fi certificata fie prin certificatul EUR 1, fie printr-o declaraţie a exportatorului pe factura 
pentru a beneficia de un tratament vamal preferenţial. 

 
Mărfurile care provin din tarile în dezvoltare beneficiază de tratament preferenţial şi necesita 
un certificat de origine (model A). 
Certificatele de origine trebuie să fie totdeauna ataşate la borderoul de expediţie. 

 
b) Permisul de import 
Permisele de import, etc. trebuie prezentate de destinatari în cazurile menţionate la părţile I şi 
II. În plus, destinatarii trebuie să prezinte pentru eliberarea vamală licenţă de import solicitata 
de "Biroul pentru reglementarea exportului şi importului". 

34 Dispoziţii vamale diverse 

341 Taxe vamale 
Trimiterile cu o valoare inferioara sumei de 200 NOK sunt scutite de plata taxelor exceptând 
comenzile prin posta, băuturile alcoolice şi tutunul. 
Cadourile cu o valoare totala mai mica de 500 NOK sunt scutite de taxe vamale. Cadourile 
trebuie să fie adresate de la o persoană fizica la o alta. În aceasta categorie nu între spirtoasele, 
lichiorurile, vinurile (băuturile alcoolice) şi tutunul sau produse manufacturate din acesta. 
În acest context vânzările prin corespondenta sunt definite ca: vânzări de mărfuri comandate în 
scris, prin telefon sau pe cale electronica, destinate a fi transmise unui client pe cale poştală, 
existând posibilitatea de a fi vândute pentru un catalog, o broşura, unui anunţ publicitar sau în 
alte scopuri. 
Toate firmele care realizează importuri în scopuri comerciale trebuie să înainteze către 
Autoritatea Vamală o declaraţie de import completa, stabilita prin documentul unic 
administrativ (DAV), indicând în special calculul drepturilor de vamă şi al taxelor. Aceste 
firme pot efectua aceste formalităţi vamale personal sau pot recurge în acest scop la agenţii de 
eliberare vamală. 
Începând din 1 martie 1999, pentru toate produsele cumpărate prin corespondenta, indiferent 
de valoare, trebuie să fie plătit TVA-ul.. 

 
342 Proceduri vamale 
Posta norvegiana acţionează ca agent de distribuire în concurenta cu societăţile private. 
Sistemul de eliberare vamală are la baza un acord între client şi biroul vamal, de exemplu 
pentru clienţii comerciali. Pentru persoanele fizice, Posta Norvegiana efectuează formalităţile 
vamale dar în colaborare cu autorităţile vamale. Pentru clienţii din sectorul comercial taxele 
vamale sunt stabilite în baza acordului. 

 
343 Formalităţi de inspecţie 
La solicitarea autorităţilor vamale, toate trimiterile poştale (colete sau/şi scrisori) din anumite 
tari vor fi separate pentru control. Controalele prin sondaj pot fi desfăşurate pentru trimiteri 
separate. 

 
35 Dispoziţii contencioase 
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În principiu, toate mărfurile importate în Norvegia sau exportate din ţară trebuie declarate 
corespunzător la vamă. Importurile şi exporturile frauduloase nu sunt acceptate 

 
Anexa 1 

 
Semnificaţia simbolurilor utilizate 
FK: Direcţia Piscicola (Fiskeridirektorates kontrollverk) P.O Box 185, N-5001 BERGEN 
KIM: Institutul pentru controlul produselor (Kontrollinstituttet for meieriprodukter) 
P.O. Box 174 Okern, N0509 OSLO 
NC: Nonconserv, P.O. Box 327, N-4001 STAVANGER 
KNT: Departamentul de Control al Alimentelor (Det kommunale naringsmiddeltilsynet) 
Contact: Departamentul de Control al Alimentelor (Statens naringsmiddeltilsyn) P.O. 
Box: 8187 Dep. N-0034 OSLO 

 
Cod SH Corpul de supraveghere 

FK NC KIM KNT    
02.01    X    
02.02    X    
02.03    X    
02.04    X    
02.05    X    
02.06    X    
02.07    X    
02.08    X    
02.09    X    
02.10    X    
03.01 X       
03.02 X       
03.03 X       
03.04 X       
03.05 X       
03.06 X       
03.07 X       
04.01    X    
04.02    X    
04.03    X    
04.04    X    
04.05   X     
04.06   X     
04.07    X    
04.08    X    
04.09    X    
04.10    X    
05.04    X    
05.11.9920    X    
07.01.9000    X    
07.02    X    
07.03    X    
07.04    X    
07.05    X    
07.06    X    
07.07    X    
07.08    X    
07.09    X    
07.10    X    
07.11    X    
07.12    X    
07.13    X    
07.14    X    
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08.01    X    
08.02    X    
08.03    X    
08.04    X    
08.05    X    
08.06    X    
08.07    X    
08.08    X    
08.09    X    
08.10    X    
08.11    X    
08.12    X    
08.13    X    
08.14    X    
09.01    X    
09.02    X    
09.03    X    
09.04    X    
09.05    X    
09.06    X    
09.07    X    
09.08    X    
09.09    X    
09.10    X    
10.01    X    
10.02    X    
10.03    X    
10.04    X    
10.05.9000    X    
10.06.1000    X    
10.06.2000    X    
10.06.3010    X    
10.06.4010    X    
10.07    X    
10.08    X    
11.01    X    
11.02    X    
11.04    X    
11.05    X    
11.06    X    
11.07    X    
11.08.1101/1109    X    
11.08.1201/1209    X    
11.08.1300    X    
11.08.1401/1409    X    
11.08.1991/1999    X    
11.08.2000    X    
11.09    X    
12.01    X    
12.02    X    
12.03    X    
12.04    X    
12.05    X    
12.06    X    
12.07    X    
12.08    X    
12.10    X    
12.11.2000    X    
12.12    X    
12.14.9010    X    
13.02.1200    X    
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13.02.1300    X    
13.02.1400    X    
13.02.1900    X    
13.02.2000    X    
13.02.3101/3109    X    
13.02.3200    X    
13.02.3901/3909    X    
15.01    X    
15.02    X    
15.03    X    
15.04.1010    X    
15.04.1091 X       
15.04.1099 X       
15.04.2010 X       
15.04.2020 X       
15.04.2090 X       
15.04.3010 X       
15.04.3020    X    
15.04.3090    X    
15.07  X 1)      
15.08  X 1)      
15.09  X 1)      
15.10  X 1)      
15.11  X 1)      
15.12  X 1)  X    
15.13  X 1)  X    
15.14  X 1)  X    
15.15  X 1)  X    
15.16    X    
15.17    X    
16.01    X    
16.02    X    
16.03    X    
16.04 X X 2)      
16.05 X X 2)      
17.01    X    
17.02    X    
17.03    X    
17.04    X    
18.01    X    
18.02    X    
18.03    X    
18.04    X    
18.05    X    
18.06.1000    X    
18.06.2011   X     
18.06.2012    X    
18.06.2090    X    
18.06.3100    X    
18.06.3200    X    
18.06.9010    X    
18.06.9021   X     
18.06.9022    X    
18.06.9090    X    
19.01    X    
19.02 X 3) X 3)  X 3)    
19.03    X    
19.04    X    
19.05    X    
20.01    X    
20.02.9010  X h)  X    
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20.02    X    
20.03    X    
20.04    X    
20.05    X    
20.06    X    
20.07    X    
20.08    X    
20.09    X    
21.01    X    
21.02.1010    X    
21.02.1020    X    
21.02.1090    X    
21.02.2020    X    
21.02.2030    X    
21.02.3000    X    
21.03.1000    X    
21.03.2001/2002    X    
21.03.3000    X    
21.03.9001    X    
21.03.9009 X 3) X 3)  X 3)    
21.04 X 3) X 3)  X 3)    
21.05   X     
21.06.1000 X 3) X 3)  X 3)    
21.06.9010    X    
21.06.9020    X    
21.06.9030    X    
21.06.9041/9042    X    
21.06.9091   X     
21.06.9092    X    
21.06.9099 X 3) X 3)  X 3)    
22.01    X    
22.02.1000   X h) X    
22.02    X    
22.03    X    
22.04.1001    X    
22.04.2101    X    
22.04.2901    X    
22.04.3001    X    
22.05.1001    X    
22.05.9001    X    
22.06.0001    X    
22.09    X    
23.02.3000    X    
25.01    X    
33.02.1010    X    
33.02.1090    X    
35.01.9010    X    
35.02.1090    X    
35.02.9020    X    
35.03.9030    X    
35.03.0090    X    
35.05.1000    X    
35.07    X hh)    
1) ulei pentru conservarea produselor din peşte 
2) orice pachet cu excepţia produselor congelate 
3) produsele care conţin peşte sunt incluse la FK sau NC, în timp ce alte produse sunt incluse la KNT 
h) pentru conservarea produselor din peşte / pentru băuturi răcoritoare congelate 
hh) se aplica numai enzimelor folosite pentru produsele alimentare 
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Noua Zeelanda 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06.00 Amfibieni, peşti sau nevertebrate în toate stadiile de evoluţie. 

Îngrăşământ natural de origine animală 
Specii ameninţate de dispariţie, exploatate. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Animale,  păsări,  reptile,  mamifere,  inclusiv  ouă  şi  schelete.  Produse 
biologice 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 
 

 
03.01 
03.07 

. * Obiecte interzise 
Balene şi produse din balene 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
 

Peşte şi produse din peşte 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
. * Obiecte interzise 

06.01-04 Vegetale şi seminţe vegetale. 
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Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01 Cacao. Tăiţei (aluaturi) 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.08 Brandy. Whisky 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nutreţuri 
Echipamente care au avut contact cu tulpini , rizomi, soluri, nisip, argile, lut 
şi pământuri neprelucate 
Orice ar pute fi folosit ca hrană pentru vite 
Tratamente medicale veterinare 
Fructe neprocesate şi produse din plante de toate felurile 
Materiale de ambalat importate împreună cu cele mai sus enumerate. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albine vii sau moarte, orice obiect utilizat în apicultură. 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
. * Obiecte interzise 

24.03.99 Tutun de mestecat 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
26.01 Fierul şi oţelul clasificate în rubricile  de la 7201 şi 7202 la 7229 şi  7301- 7303 

ale Tarifului Vamal Neo Zeilandez 
Uraniu, componente sau minereu 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.05 Cărbune,  lignit,  turbă,  cocs  sau  produse  similare  care  ţin  de  rubricile 

cuprinse între 2701- 2704 ale Tarifului Vamal Neo Zeilandez 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44.10 Substanţe radioactive. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.03 29.03.42  Triclorofluorometan- cunoscut ca CFC11 

2939.10   Diclorodfluorometan- cunoscut ca CFC 12 
2939.90   Alte produse 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.03 Medicamente (stupefiante) controlate, de ex: cocaina, canabis etc. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite preparate 

combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.03-04  39.02.00  Toţi   explozivii,   alţii   decât   cartuşele   şi   muniţia   asigurată, 

semnalizator feroviar sonor de ceaţă (arme de semnalizare), capse 
percutoare, arme şi muniţii de mici dimensiuni, muniţie pentru arme 
automate 

36.05.00  Chibrituri care conţin fosfor alb sau galben. 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08 Importul  de  pesticide  este  interzis,  cu  excepţia:  pesticidelor  înregistrate  şi 

importate de către un importator autorizat 
38.23 Pesticidele aprobate de către Departamentul Pesticide sunt: 

1,1,2-tricloro-triluoretan ( cunoscut ca CFC113) 
1,2 –dicloro-tetrafluoroetan(cunoscut sub numele de CFC 114) 
Cloropentafluorenat (cunoscut ca CFC 115) 

 

 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

39.26 PCB, suzete din cauciuc, aparat pentru gingiile sugarilor, tetine 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 



SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

4401.30   Rumeguş, resturi şi deşeuri de lemn. 
4403.20   Lemn brut, chiar şi decojit ori uscat.. 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02 
49.07 4907.00   Bancnote sau orice altă formă de valută 
49.11         Cărţi,   reviste,   periodice,   documente   şi   înregistrări   sonore   care   sunt 

considerate ca fiind indecente în accepţiunea Legii din 1963 privind 
publicaţiile indecente. 

Casete video înregistrate, în sensul Legii din 1987 privind înregistrările 
video, care sunt considerate ca indecente în accepţiunea legii sus- 
menţionate. 
Pronosticurile la meciurile de fotbal sau la alte competiţii de aceeaşi natură 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
materiale textile cu utilizare industriala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

63.05 Baloţi de lână. 
 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Lână. 
 
 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
65.06 Căşti pentru motociclişti 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 

67.01 Păr, puf sau păr aspru, inclusiv obiecte ce conţin păr sau păr aspru 
 
 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
68.11 Lucrări din azbociment, celuloză-ciment, sau similare lor. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.08 Monede false şi contrafăcute 
71.14 Monede de aur. 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.05 Arme ofensive (de asalt) boxuri, florete, briceaguri cu buton şi cu arc. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Dispozitiv de spargere-intrare prin efracţie. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 

tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-05 Arme, muniţii şi vehicule militare 

Conform circularei nr.99/18.06.2012 operatorul postal din Noua Zeelanda nu 
accepta jucarii si obiecte asemanatoare mecanismelor explozibile in special a celor cunoscute sub 
denumirea de grenade,precum si a grenadelor dezamorsate. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Arme de foc 

 
 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.03 Perii.(pensule) 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
Secţiunea 1 
Animale şi produse de origine animală 

 
Capitolul 1:Animale şi produse de origine animală 

Importul tuturor animalelor este interzis sau supus unui permis de import din partea Direcţiei 
veterinare şi a Ministerului Agriculturii. 

 
 
Albine vii: cu acordul ministrului Agriculturii şi Pescuitului sau al directorului Direcţiei servicii 
consultative. Aceleaşi acorduri sunt necesare şi în cazul importului de insecte vii şi ouă de insecte. 
Mostrele entomologice moarte sunt admise la import, cu condiţia ca ele să fie într-un ambalaj de 
aşa manieră încât să permită verificarea conţinutului. 

 
 
Produse biologice veterinare: importul lor este autorizat cu acordul directorului general pentru 
Agricultură şi Pescuit. 

Păsări şi reptile, inclusiv carcase sau orice parte din acestea, ouăle tuturor păsărilor sau reptilelor 
sunt acceptate cu acordul prealabil al ministrului agriculturii. 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice. 

Importul de carne sau carcasa de peşti marini morţi este autorizat (excepţie făcând orice peşte 
din speciile somon şi crustacee-testacee). 

Importul de produse pe baza de salmonide (somon şi păstrăv) este interzis, cu excepţia cazului în 
care sunt preparate-gătite la o temperatură mai mare sau egala cu 100 0 Celsius timp de 20 de 
minute. Crustaceele nu sunt admise la import decât în condiţiile prevăzute de Direcţia Pescuitului 
din cadrul Ministerul Agriculturii şi Pescuitului, Wellington 

 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
Nici mierea, nici produsele albinelor sau echipamentul folosit pentru creşterea albinelor (cu 
excepţia containerelor necesare transportului pentru a putea fi importate) nu pot fi importate decât 
cu acordul prealabil al directorului Direcţiei Serviciilor Consultative 

Intestinele naturale sau sintetice sunt acceptate cu acordul Ministerului Agriculturii şi 
Pescuitului. 

Carnea şi/sau preparatele din carne, sunt acceptate cu condiţia să fi fost sterilizate şi expediate, 
nerefrigerate, în cutii metalice ermetic închise sau în ambalaje de sticlă ori în alţi recipienţi închişi 
ermetic fără a fi sub refrigerare, în conformitate cu Hotărârea privind animale 1967. Toate tipurile 
de carne sau produse din carne care au fost uscate la rece, pasteurizate, sărate, afumate, uscate, 
puse la saramură sau procesate altfel  decât prin sterilizare la cald (gătite în întregime) sunt 
interzise. O atenţie deosebită a fost acordată recentei dezvoltări a procesului de uscare rapidă la 
rece a cărnii, rezultate care sunt pretabile transportului poştal. Astfel de produse sunt interzise. 
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Carnea sub formă de conserve sau transformată în produs pe baza de carne, sau provenită din 
orice parte a carcasei de vită care a fost prelucrată în alimente pe bază de carene de vită, în oase 
pentru mâncare, făină de oase, sau orice altă mâncare pentru vite şi păsări, altele decât 
îngrăşămintele naturale, pot fi importate cu autorizare din partea Ministerului Agriculturii şi 
Pescuitului, sub rezerva condiţiilor impuse. 
Secţiunea 4. 
Produse ale industriei alimentare; băuturi alcoolice şi oţet; tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi 

 
Capitolul 18: Cacao şi preparate din cacao. 
Cacao, boabele (seminţe) de arbore de cacao, întregi sau bucăţi; aprobate numai cu acordul 
Ministerului Agriculturii şi Pescuitului. 

Capitolul 19:Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

Tăiţeii din ouă, orez, creveţi sau pui , inclusiv acele pachete care conţin legume deshidratate sau 
cele numite generic fidea, fasole verde, fasole păstăi etc. sunt admise la import, cu obligaţia ca 
aceste produse să fie produse comercial şi transportate în ambalaje ermetice. 

 

 
Capitolul 22:Băuturi, băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Spirtul, coniacul care nu a fost făcut în întregime din distilarea sucului proaspăt de struguri 
fermentaţi (must) este acceptat doar cu acordul Controlului Vamal. Spirtul, coniacul şi whisky 
dacă sunt maturate în butoaie de lemn vreme de trei ani. 

 
Capitolul 23:Reziduuri şi deşeuri ale industrieialimentare;nutreţuri pentru animale 
Nici un material care a fost folosit la creşterea albinelor nu este admis la import, cu excepţia 
materialului necesar transportului albinelor importate. Nici mierea, nici produsele albinelor sau 
echipamentul folosit pentru creşterea albinelor (cu excepţia containerelor necesare transportului 
pentru a putea fi importate) nu pot fi importate decât cu  acordul prealabil al directorului Direcţiei 
Serviciilor Consultative 

Intestinele(maţe alimentare)naturale sau sintetice sunt acceptate cu acordul Ministerului 
Agriculturii şi Pescuitului. 
Seminţele, amestecate sau nu, sub formă de hrană pentru păsări şi seminţele utilizate în 
agricultură, inclusiv seminţele tuturor tipurilor de cereale, plante leguminoase, plante erbacee, 
plante furajere sau orice alt tip de produse similare, pot fi importate cu acordul Directorului 
general pentru agricultură şi pescuit şi sub rezerva condiţiilor impuse. 
Seminţele, tratate sau nu, făinurile vegetale şi alte produse vegetale pentru alimentaţia animalelor 
domestice pot fi importate cu avizul directorului general pentru Ministerului Agriculturii şi 
Pescuitului. 

 
 
Toate produsele regnului animal, cu excepţia cărnii fierte şi păstrate în recipienţi ermetici, sunt 
interzise la import sau fac obiectul unui permis de import eliberat de directorul Direcţiei 
Veterinare din cadrul Ministerul Agriculturii şi Pescuitului. 
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Secţiunea 6: 
Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 

 

 
 
Capitolul 30: Produse farmaceutice. 

Vaccinul febrei galbene este admis la import cu avizul directorului Direcţiei pentru Sănătate 
Publică din Ministerul Sănătăţii, şi sub rezerva condiţiilor impuse. 

Următoarele medicamente controlate (sau orice preparat ce le conţine) având denumirea sau 
descrierea în Programul Abuzurilor de Medicamente /Hotărârea 1975, pot fi importate, exportate 
sau  vândute  în  Noua  Zeilandă  doar  cu  aprobarea  Ministerului  Sănătăţii,  în  conformitate  cu 
reglementări 3(1), 7 şi 22 din Reglementările Abuzului de Medicamente 1977: Cantarid, Isergic 
acid dietilamide, talidomid, mescalide, peiote piperidin benzilat, flocibin, dimetiltripiamin (DMT); 
pensiclidină;psilocin, acetorfină (3-0-acetil-7— alfa (1-R  hidroxi-1-metibutil)-6: 14 
endoetenotetrahidro-oripavin) de asemenea produsele care se referă  la M183; bufotenină (3-(2- 
emetiaminoetil-5-indolol); etorfină (7 alfa-)  1-R-hidroxi-1-metilburil-6:14 
endotenotetradroerpavin, produse care se  referă  la M99; metildimetoxiemtil fenilletilamnie: 5- 
metoxidi-metiltriptamine: beta aminoproppilbenzen; sărurile  sale; derivaţi N-alchil; sărurile lor; 
exceptând, oricum, substanţele menţionate în grupul anterior unde conţinutul  este absorbit în 
materialul   solid   local   din   dispozitivul   de   inhalare   ;   metocualon;   sărurile   sale;   3-4   – 
metilendioxiamfetamin; metilfenidate; sărurile sale. 

Orice substanţă declarată va fi contolată după definirea lor la nivelul 1,2,şi trei al programului 
Abuzului Medicamentos al Hotărâri 75 , sau controlată de vreuna dintre convenţiile internaţionale 
a medicamentelor, fiind interzise fără acceptul de import dat de către directorul general  al 
Sănătăţii. 

Poşta neozeilandeză declină transportul substanţelor vegetale perisabile şi monitorizează atent 
articolele interzise. 

Reaminteşte serviciilor similare de aceste restricţii, care sunt precizate în Notele Rezumatului 
Poştal. 

În plus, Poşta Neo Zeilandeză recomandă verificarea atentă a tuturor trimiterilor la intrarea în ţară. 
Orice trimitere ce conţine substanţe biologice perisabile va fi imediat inapoiata către 
administraţia poştală de origine. 

 
 
Orice reclamaţie legată de aceste metode poate fi adresată: 
Mr. Greg Harford 
Manager, International Relation 
New Zealand Post Limited 
Private Bag 39990 
Welington 
New Zealand 

 
Tel (+644) 496 4967 
Fax (+664) 496 4340 
e-mail: greg. Harford @nzpost.co.nz 
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Secţiunea 10 
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri de hârtie sau de carton; 
hârtie şi carton şi articole din acestea 
Capitolul 49:Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

Imprimatele importate cu scopul de a da posibilitatea rezidenţilor Noii Zeilande de a participa la 
pronosticuri de fotbal sau la competiţii de aceiaşi natură, operate în altă ţară, sunt permise cu 
acceptul Ministerul Vămilor şi sunt supuse considerentelor că respectivului sau respectivei 
persoane li se pot impune taxe. 

Administraţia poştală neo zeilandeză nu mai acceptă trimiteri poştale, inclusiv recomandate sau cu 
valoare declarată, care conţin bancnote sau oricare altă formă de valută. 

Secţiunea 15: 
Metale comune şi obiecte din acestea 

 
 
Capitolul 82:Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

Dispozitive de spargere(pătrundere prin efracţie)-pontoarce (arg.) şteracle ,şperacle pistolet 
fabricate de către Majestic Lock Co New York, şi dispozitive asemănătoare de spargere, pentru 
acceptarea lor la import este nevoie de consimţământul Ministerului Vămilor. 

Secţiunea 19: 

Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

Capitolul 93:Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

Arme de foc, în vederea obţinerii autorizaţiei de la ofiţerul de poliţie împuternicit. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
N.B Noua Zeilandă nu a publicat Parte a III a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizare Circulara UPU 170/06.08.2018 
 

În concordanţă cu Reglementările Serviciului Vamal al Noii Zeelande şi art. 19 din 
reglementările Convenţiei UPU, este strict interzis de a expedia către Noua Zeelandă trimiteri ce 
conţin următoarele obiecte: 

- cuţite interzise şi mijloace de luptă cu muchii ascuţite/ofensive (box-uri, cuţite tip briceag 
cu mâner simplu sau din două părţi, bastoane cu sabie interioară), arbalete, distribuitoare chimice 
defensive (spray tip Mace cu piper sau gaz lacrimogen), dispozitive de imobilizare cu electroşocuri, 
etc.; 

- instrumente de fumat canabis şi metamfetamină, seminţe de canabis, etc.; 
- medicamente ce conţin pseudoefedrină; 
- materiale inacceptabile (cum ar fi texte/imagini obscene sau imorale), conţinute în 

obiecte cum ar fi casete video, pelicule de film, benzi de inregistrare, CD/DVD-uri şi publicaţii. 
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Olanda 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

0106.00 Albinele, lipitorile şi viermii de mătase. Vezi partea a 2-a, pct. 211. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10            Anumite sortimente de carne şi alimente preparate din carne originare din 

ţările desemnate de Ministerul Agriculturii, Mediului şi Pisciculturii, 
Ministerului Sănătăţii şi Culturii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Carne şi măruntaie comestibile. Vezi partea a 2-a, 2.1.2. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-06 Toate speciile de peşti vii. 

0306.13 Creveţii care provin din ţări ne-membre ale Uniunii Europene 
 

* Obiecte admise condiţionat 
0306.13 Creveţi. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
0306.23 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.07 Oua de pasări 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Oua clocite de pasări domestice. Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.4 
Oua clocite "specific pathogene free". Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.4 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.04 Intestine, vezicule şi stomacuri de bovine, porcine, ovine sau cabaline, vezi 

partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
05.05-11 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.5. 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Importul de plante şi produse din plante originare din ţări desemnate de 

Ministerul Agriculturii, şi Ministerul Mediului şi Pisciculturii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
6.1 Bulbi, tuberculi şi rizomi în creştere sau în floare, plante şi rădăcini de 

cicoare. 
6.2 Alte plante, butaşi şi altoi. 
6.3 Flori tăiate, flori şi boboci de flori confecţionarea de aranjamente florale sau 

decor. 
6.4 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, cat şi graminee, muşchi şi licheni 

pentru confecţionarea de aranjamente florale sau decor. 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01 General: plante de cartofi, cartofi noi şi seminţe de cartofi pentru consum 

uman sau altele. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
07.01 Cartofi şi seminţe de cartofi. 
07.02-09 Tomate, praz, usturoi, varza alba, conopida, varza de Brusseles, lăptuci, 

andive, cicoare şi alte legume proaspete. 
Vezi partea a 2-a, pct. 222 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.05-10 Citrice proaspete, struguri, pepeni, mere, pere, gutui, caise, prune, căpşuni, 

zmeura şi alte fructe proaspete. Vezi partea a 2-a, pct. 223 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
 
 
 

2 



Olanda 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

12.09 1209.11-  Seminţele pentru însămânţare. Vezi partea a 2-a, pct. 224. 
1209.99 

12.11 1211.90 Frunze de coca şi canabis, Vezi partea a 2-a, pct. 232 (opiu) 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01 1301.90 Lac de canepa 
13.02 1302.11 Opiu, Vezi partea a 2-a, pct., 232. 

 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.04 1404.10 Coji de conifere din următoarele specii: conifere din ţările ne-europene, 

castane din orice ţara, quercus (cu excepţia quercus suber) din România, 
Fed. Rusa, Canada, SUA şi Mexic, populus din ţările Americii Latine şi 
Acer saccharum din SUA. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

1404.10 Coji. Vezi partea a 2-a, pct. vezi 225. 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.1 1501.00 Untura; grăsime de porc şi de pasare, topita, presata sau extrasa cu diluanţi. 

 
15.2 1502.00 Grăsime de bovine, ovine, caprine, cruda sau topita, presata sau extrasa 

cu diluanţi. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
15.02 1502.00 Grăsime animală. Vezi partea a-II-a, pct. 212. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01.-02 1601.00 Pentru carne şi produse din carne vezi partea a 2-a, pct. 212. 
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1602.10- 
1602.90 

16.05 1605.20 Pentru creveţi vezi partea a 2-a, pct. 213. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.02 1902.20 Paste alimentare umplute (chiar gătite sau altfel preparate). 

 
* Obiecte admise condiţionat 

19.02 1902.20 Preparate care conţin carne, mezeluri sau măruntaie. Vezi partea a 2-a, 
pct. 212. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Ţigări şi alte produse pe baza de tutun. Vezi partea a 3-a. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 3-a. 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01-30 Vezi partea a 3-a 
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Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

27.01- 16 Vezi partea a 3-a 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44-45 2844.10- Materiale şi substanţe radioactive 

 2844.50  
 2845.10-  
 
28.01-51 

2845.90  
Vezi partea a 3-a 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 Clorofluorocarburi (CFC), şi halogeni originari din ţările neparticipante 

la Protocolul de la Montreal 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Clorofluorocarburi (CFC) şi halogeni, vezi partea a 2-a, pct. 231 

 
* Obiecte interzise 

29.39 2939.10-  Stupefiante cum ar fi: opium, morfina, cocaina, heroina, haşiş, substanţe 
 psihotrope cum ar fi: amfetamine, LSD, benzoamfetamine, etc. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

2939.10-  Vezi partea a 2-a, pct. 232 
2939.90 

 
* Obiecte interzise 

29.01.-42 Vezi partea a 3-a 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.02 3002.10-  Seruri şi vaccinuri 

3002.30 
 

* Obiecte admise condiţionat 
3002.10-  Vezi partea a 2-a, pct 233 
3002.30 
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* Obiecte interzise 
30.03-04 Produse farmaceutice neomologate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

30.03-04 Vezi partea a 2-a, pct 233 
 

Capitolul 31:Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.03-09 Vopseluri, lacuri şi materii brute pe baza de nitroceluloza, materiale 

explozibile sau inflamabile cum ar fi lacurile. Vezi partea a 3-a. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole piroforice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.1 Praf de puşca 
36.2 Preparate explozive 
36.3 Precutoare, capse detonante, detonatoare electrice, cartuşe 
36.4 Explozibili de artificii, trasoare, rachete, rachete anti-grindină, petarde de 

semnalizare, alte articole pirotehnice. 
36.5 Chibrituri 
36.6 Alte obiecte sau substanţe inflamabile sau explozibile 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.04-06 Pelicule nitrocelulozice 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.23 3823.19 Amestecuri ce conţin clorofluocarburi (CFC) şi halogeni, din ţările care nu 
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fac parte din Protocolul de la Montreal 
 

* Obiecte admise condiţionat 
3823.19 Clorofluocarburi (CFC) şi halogeni. Vezi partea a 2-a, pct. 231 

Olanda 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.15 3915.90 Deşeuri şi resturi de pelicule. 
39.17 3917.29-  Ţevi şi ţevi 

3917.32 
39.19 3919.10-  Placi şi foi, etc. 

3919.90 
Toate produsele pe baza de nitroceluloza. Vezi partea a 3-a. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-09 Vezi partea a 2-a, pct. 215 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-03 Vezi partea a 2-a, pct. 215 
42.05 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-03 Vezi partea a 2-a, pct. 215 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 

sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-03 Înscrisuri insultătoare, publicaţii imorale şi cu caracter nociv pentru 
49.11 copii, materiale obscene sau imorale 

 
49.11 Documente cu privire la loterii, bilete sau materiale publicitare referitoare la 

jocurile de noroc străine pentru care nu există autorizaţie (conform legii 
olandeze referitoare la jocurile de noroc). 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
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53.02 5302.10 Cânepa, vezi partea a 2-a, pct. 232 (opium) 

Olanda 

 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de 

acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.03 Vezi partea a 2-a, pct. 215 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT, AZBEST, 

MICA  SAU  ALTE  MATERIALE  SIMILARE;  PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.14 7114.00 Obiecte de aur sau argint, părţi ale acestora din metale preţioase. 
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Obiecte destinate comerţului având marcajele: pentru platina 

Olanda 

950/1000, pentru aur: 916/1000, 833/1000, 585/1000, pentru argint: 
925/1000, 840/1000, 800/1000, vezi partea a 2-a, pct. 242 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.11 8211.93 

 
8211.94 

Cuţite cu zimţi, cuţite pentru vânătoare, briceaguri cu arc, cuţite 
pentru aruncat, etc. 
Cuţite  similare 
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* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 251 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 

reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.13 9113.90 Curele din piele pentru ceasuri, vezi partea a 2-a, pct. 215 

 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

93.1 Arme militare 
93.2 Revolvere şi pistoale 
93.03-04 Alte arme de foc: puşti, carabine 
93.5 Piese detaşate şi accesorii ale acestora. 

Vezi partea a 2-a, pct. 251 
 

* Obiecte interzise 
 

93.6 9306.00 Bombe, grenade, torpile, mine, alte muniţii şi proiectile. Vezi partea a 2-a, 
pct. 251 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

21. Animale vii şi produse ale regnului animal 
21.1 Albinele. 

Este necesară o dispensa cu privire la interdicţia de import de albine. Dispensa este acordata de 
“Rijksbijenteeltconsulent”, Bezuidenhoutseweg 73, P.O. Box 20401,  2500 EK The Hague, 
tel. (+ 31 70) 379 3437. 

 
21.2 Carne şi organe comestibile 

Regula generala: 
Importul de carne şi produsele preparate pe baza de carne, fiind reglementat se realizează după 
următoarele reguli: 

- produsele trebuie să fie supuse unui control efectuat de un serviciu veterinar oficial al 
tarii de origine în ceea ce priveşte igiena, sănătatea publica şi bolile animalelor 

- produsele trebuie să fie ambalate şi transportate conform regulilor de igiena 
- este nevoie de un certificat emis de către serviciul veterinar oficial al tarii de origine 

sau al tarii de provenienţa: pentru produsele care provin din ţările membre ale Uniunii 
Europene este necesar un certificat sanitar, iar pentru produsele provenind dintr-o alta 
ţara este necesar un certificat al inspecţiei sanitare 

- carnea şi produsele preparate pe baza de carne trebuie să fie prezentate pentru control la 
“Serviciul Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii” – “Naţional Livestock and Meat 
Inspection Service”. 

 
Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii” şi Ministerul Bunăstării, Sănătăţii şi 
Culturii pot acorda o dispensa pentru importul de carne şi produsele preparate pe baza de 
carne, cu o destinaţie specifica. 

 
Excepţii: 
Regulile de mai sus nu se aplica pentru trimiterile poştale adresate persoanelor fizice, dacă 
trimiterile poştale provin din ţări membre ale Uniunii Europene iar conţinutul acestora nu 
depăşeşte 5 kg. 

 
SUPLIMENT 
Aceste reguli se aplica fara a fi afectate de masurile care vor fi aprobate de către Ministerul 
Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii în caz de epidemii de boli de animale în anumite ţări. 

 
Grăsimi animale: 
Importul grăsimilor animale destinate utilizării industriale este admis doar pentru societăţile 
autorizate; importul grăsimilor animale destinate alimentaţiei umane este autorizat numai 
pentru ţările desemnate. Pentru alte ţări se aplica regulile generale pentru importul de carne, 
menţionate mai sus. 

 
Orice informaţie suplimentara se obţine de la: 

Ministry of Agriculture, Nature and Fishery, RVV Directorate, P.O. Box 30724, 2500 
GS, THE HAGUE, tel.: (+31 70) 361 1811 

sau de la: 
Ministry of Welfare, Health and Culture, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, tel.: 
(+31 70) 3406994 
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213 Creveţi 
Importul creveţilor a căror ţara de origine sau de provenienţa nu este membra a Uniunii 
Europene este autorizat numai dacă aceste produse au fost preparate şi ambalate de către o 
societate autorizata recunoscuta de Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii şi 
Ministerul Bunăstării, Sănătăţii şi Culturii. Aceste mărfuri trebuie să întrunească următoarele 
condiţii: 

- mărfurile trebuie să fie însotite de un certificat sanitar emis de o autoritate 
competenta a tarii expeditoare 

- înainte de a fi acceptate la import Serviciul Regional de Control al Produselor 
Alimentare şi a altor Produse din Olanda verifica dacă mărfurile corespund 
exigentelor oficiale. 

Excepţii: 
Acesta dispoziţie nu se aplica pentru creveţi care provin din ţări membre a Uniunii Europene. 
Sunt de asemenea excluse: 

- conservele de creveţi sau produsele conservate ce conţin creveţi 
- produse care conţin mai puţin de 10% creveţi 
- “kroepoek” (aliment prăjit, pe baza de făină de peşte) 

 
214 Oua de pasare 
Importul ouălor clocite de pasări de curte domestice este interzis, cu excepţia cazului în care: 

- provin din anumite ţări; şi 
- sunt însotite de un certificat sanitar; şi 
- dispun de o declaraţie a Serviciului Naţional de Inspecţie  a Vitelor şi Cărnii din 

Olanda - “Naţional Livestock and Meat Inspection Service” 
Importul ouălor   clocite “Specific Pathogene Free” este interzis, cu excepţia celor destinate 
industriei farmaceutice şi care au un certificat sanitar. 

 
215 Produse de origine animală cum sunt coralii, fildeşul, carapacea de broasca ţestoasă 
(baga), piei şi blanuri, articole de blănărie, articole de pielărie, pantofi de piele, etc. 

 
Regula generala: 
În principiu, nu este interzis importul anumitor părţi de animale şi a produselor de origine 
animală, care provin de la animale protejate dar care nu sunt pe cale de dispariţie. Aceasta 
măsură este bazata pe dispoziţiile Convenţiei de la Washington (CITES) şi pe dispoziţiilor 
aprobate în cadrul Uniunii Europene. 

 
Aceste produse sunt admise doar în urma prezentării următoarelor documente: 
- un document de export CITES valabil eliberat de autoritatea competenta din ţara de origine 
- o autorizaţie de import eliberată de Direcţia Mediului, Pădurii, Solului şi Faunei din cadrul 

Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii 
- dacă este vorba de anumite părţi ale animalelor şi produselor de origine animală care 

provin din ţările membre ale Uniunii Europene (UE) sau sunt importate de una din aceste 
ţări membre, se pot aplica şi alte dispoziţii decât cele citate la primul şi al doilea alineat. 

 
De exemplu: 

a) copia vizata (“copia albastra”) a autorizaţiei de import adresata destinatarului pe baza 
căreia s-a emis autorizaţia, sau chiar certificatul de import pe baza căruia marfa a fost 
importata intr-un stat membru al UE. 

b) certificat eliberat de către autorităţile competente ale unui stat membru al UE. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
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Ministery of Agriculture, Nature and Fishery, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, 
P.O. Box 20401, 2500 EK THE HAGUE, tel.: (+31 70) 379 2922 

 
22 Produse ale regnului vegetal 

221 Plante vii şi produse de floricultura 
Dacă importul plantelor şi produselor de origine vegetală menţionate la codurile 06.01-06.04 
nu este interzis în principiu, totuşi aceste produse nu sunt admise la import decât pe baza unui 
certificat sanitar şi/sau un certificat sanitar de expediere eliberat de Serviciul Sanitar al tarii de 
provenienţa, sau a unui certificat sanitar al tarii de origine. 

 
Certificatul respectiv trebuie să certifice faptul ca produsele în cauza nu conţin organisme 
nocive şi ca satisfac condiţiile de import. 
Excepţii: 
1. Importul de plante sau de produse de origine vegetală originare care provin din Belgia sau 

Luxemburg (cu excepţia răsadurilor de cartofi, butaşilor de crizanteme şi lăstarilor de prun) 
este scutit de obligaţia prezentării unui certificat fitosanitar. 

2. În cadrul Acordului SCHENGEN s-a decis ca începând de la 01.01.1988 certificatul 
fitosanitar să fie suprimat pana la noi ordine pentru anumite plante şi produse de origine 
vegetală, în relaţiile dintre Olanda şi Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania. Produsele 
sunt: flori tăiate şi plante decorative; bulbi, tuberculi şi rizomi în frunze, în floare; plante 
perene, pământ de gradina, plante de gradina, de balcon şi de apartament; anumite fructe 
proaspete; seminţe pentru îngrăşământ cu excepţia seminţelor de cartofi; anumite specii de 
arbori. 

3. Înainte de expedierea plantelor şi produselor de origine vegetală în Olanda, al căror import 
nu este sigur ca este autorizat, trebuie să se contacteze “Serviciul Fitopatologic” din 
Wageningen. 

4. În general, certificatul fitosanitar  este întotdeauna necesar pentru  importul în  Olanda. 
Serviciile care se ocupa de protecţia plantelor în ţările de provenienţa cunosc în general 
dispoziţiile  în  vigoare.  Pentru  informaţii  a  se  adresa  la  Serviciul  Fitopatologic  din 
Wageningen. De Plantenziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15, P.O. Box  9102, 6700 HC 
Wageningen, tel.: (+ 31 83) 70 96564. 

 
Masuri speciale: 
Pentru anumite plante (ex: orhidee, cactuşi şi laptele-cucului) sunt în vigoare masuri 
complementare alături de dispoziţiile privind prezentarea unui certificat fitosanitar valabil. 
Aceste masuri sunt bazate pe Convenţia de la Washington (CITES) şi pe dispoziţiile aprobate 
în cadrul UE ca urmare a acestei Convenţii. 

 
Aceste masuri speciale privesc protecţia speciilor sălbatice pe cale de dispariţie, aceste specii 
fiind admise numai cu prezentarea: 
- unui document de export CITES, eliberat de către autoritatea competenta a tarii de 

provenienţa 
- unei autorizaţii de import eliberate de către Direcţia Mediului, Pădurii, Peisajului şi Faunei 

din cadrul Ministerului Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii 
- alte dispoziţii sau reguli pot fi aplicate în cazul plantelor cultivate originare dintr-un stat 

membru al UE. 
De exemplu: 
a) copie vizata (“copia albastra”) a autorizaţiei de import adresata destinatarului unei astfel de 

autorizaţii, sau certificatul de import pe baza căruia marfa a fost importata intr-un stat 
membru al UE 

b) certficat eliberat de către autorităţile competente dintr-un stat membru UE 
c) certificat fitosanitar care indica anumite specii 
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Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ministery of Agriculture, Nature and Fishery, 
Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, P.O. Box 20401, 2500 EK THE HAGUE, TEL.: (+31 
70) 379 2922 

 
222 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi destinaţi alimentaţiei umane 
Dacă importul răsadurilor de cartofi, cartofilor noi şi seminţelor de cartofi nu este interzis în 
principiu, aceste produse nu sunt admise decât cu prezentarea următoarelor documente: 
1. Pentru importul răsadurilor de cartofi din ţări care figurează pe lista Uniunii Europene a 

soiurilor, originari din Austria sau Elveţia şi pentru alţi cartofi (cartofi de consum) originari 
din Albania, Algeria, Austria, Bulgaria, Cipru, Egipt, Ungaria, Israel, Libia, Malta, Maroc, 
România, Elveţia, Siria, Tunisia şi Serbia şi Muntenegru: 

a) certificat fitosanitar eliberat de serviciul de competenta al tarii de origine 
b) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al tarii de reexpediere dacă cele 

doua ţări nu sunt una şi aceeaşi 
2. Pentru importul răsadurilor de cartofi, cartofilor noi, şi seminţelor de cartofi care provin şi 

din ţările membre ale Uniunii Europene : 
a) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al tarii de origine 
b) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al tarii de reexpediere dacă cele 

doua ţări nu sunt una şi aceeaşi 
3. Dispoziţiile indicate mai sus nu se aplica la importul produselor menţionate care provin sau 

sunt originare din Belgia sau Luxemburg (cu excepţia plantelor de cartofi). Produsele 
importate din aceste ţări sunt scutite de orice control fitosanitar 

4. Atunci când importul este interzis, Serviciul Fitopatologic din Wageningen poate acorda în 
anumite cazuri, derogări pentru unele specii. Este deci recomandabil ca înainte de 
expedierea acestor produse în Olanda să se intereseze dacă importul lor este autorizat sau 
nu. Trimiterea trebuie să fie totdeauna însoţită de un certificat fitosanitar. 

5. Totdeauna este necesară o autorizaţie de import pentru produsele destinate cultivării. 
 
Informaţii suplimentare se obţin de la: 

Wageningen Plant  Pathology  Service,  De Plantenziektenkundige  Dienst,  P.O.  Box 
9102, 6700 HC Wageningen, tel.: (+31 83) 709 6564 

 
LEGUME PROASPETE 
1. Importul de legume proaspete destinate consumului direct este supus normelor de calitate 

stabilite de Ministerul Agriculturii, Mediului şi Pisciculturii. Aceasta implica ca, în cazul 
importului din ţări terţe, mărfurile să fie puse la dispoziţia destinatarului doar pe baza unui 
formular care poarta menţiunea “nu sunt obiecţii” emis de RVV-Serviciul Naţional de 
Inspecţie a Vitelor şi Cărnii, sau pe baza unui formular RVV completat corect de către cel 
în drept şi purtând ştampila vămii olandeze. 

2. Trimiterile care provin din ţările membre ale UE pot fi importate dacă acestea sunt însotite 
de un certificat de control sau de o chitanţa emisă de către o autoritate competenta a tarii de 
provenienţa. 
Excepţii: dispoziţiile indicate la (2) nu se aplica: 

- trimiterilor care conţin eşantioane şi nu depăşesc 25 kg 
- trimiterilor de pana la 25 kg care nu au caracter comercial (cum sunt trimiterile 

dintre persoane fizice). 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 

Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, Afd. Groenten en Fruit,P.O. Box 30724, 
2500 GS THE HAGUE 

sau de la: 
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Rotterdam Port Authority 

Olanda 

Havenkantoor  R.V.V.,  Afd.  Groenten  en  Fruit,  Marconistraat  3-11,  3029  AE 
Rotterdam, tel.: (+31 10) 425 7100 

 
223 Fructe şi citrice proaspete 
1. Importul fructelor proaspete cum sunt: caisele, merele, citricele (cu excepţia lămâilor), 

cireşele, gutuile, perele, piersicile şi prunele originare sau care provin din terţe ţări şi ţări 
membre ale UE (cu excepţia Belgiei şi a Luxemburgului) este interzis, cu excepţia cazului 
în care fiecare trimitere este însoţită de un certificat fitosanitar eliberat de către serviciul 
oficial de protecţie a vegetalelor din ţara de provenienţa sau de origine, indicând ca 
trimiterea în cauza nu conţine nici un organism nociv. 

Excepţii: 
2. Contrar a ceea ce este stipulat la punctul 1, conform Acordului SCHENGEN, certificatul 

fitosanitar nu este necesar pentru importul fructelor proaspete care provin sau sunt 
originare din Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania. 

 
Masuri complementare 
3. Condiţii suplimentare pot fi impuse pentru menţinerea normelor de calitate stabilite de 

Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii. A se consulta în aceasta problema 
punctele 1 şi 2 de mai sus şi excepţiile de la aceste reguli menţionate la 222 - “Importul de 
legume proaspete”. 

 
224 Seminţe 

1. Importul seminţelor de însămânţat din speciile Castaneea mill, Malus mill, Medicago 
Sativa L, Pisum Sativa L, Quercus L, Rubus L, şi Solanum Lycopresicum L, originare din alte 
ţări, cu excepţia Belgiei şi Luxemburgului, este admis dacă trimiterile sunt însotite de un 
certificat fitosanitar sau de certificat fitosanitar de reexpediere emis de Serviciul Oficial de 
Protecţie a Vegetalelor 

 
Excepţii: 
2. Contrar a ceea ce este stipulat mai sus, conform Acordului SCHENGEN, certificatul 

fitosanitar nu este necesar pentru importul seminţelor pentru însămânţat care provin sau sunt 
originare din Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania. 

 
225 Coji 

Importul cojilor care provin din ţări altele decât cele indicate în interdicţiile de import, nu 
este acceptat fara prezentarea: 
- unui certificat fitosanitar şi/sau a unui certificat fitosanitar de reexpediere eliberat de 

serviciul fitopatologic al tarii de provenienţa 
- unui certificat fitosanitar eliberat de autoritatea competenta a tarii de origine 

 
Conform  Acordului  SCHENGEN,  certificatul  fitosanitar  nu  este  necesar  pentru  importul 
cojilor originare sau care provin din Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania. 

 
23 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 

231 Clorofluocarburi şi halogeni 
 
1. Importul clorofluocarburilor (CFC) originare din ţări terţe care nu au aderat la Protocolul 

de la Montreal este posibil doar pe baza prezentării unei autorizaţii de import eliberată de 
Ministerul Lucrărilor Publice, Amenajării Teritoriului şi Mediului. 

Numai importatorii recunoscuţi pot obţine o asemenea autorizaţie 
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2. Pana la 01/01/1992, halogenii care provin din ţări terţe membre din Protocolul de la 

Montreal pot fi importaţi fara autorizaţie. 
Excepţii: 
3. Dispoziţiile indicate mai sus nu se aplica pentru CFC şi halogenii care provin sau sunt 

originare din ţările membre UE. 
 
23  Narcotice şi substanţe psihotrope 
Pot fi importate pe baza prezentării unei autorizaţii de export emisă de către autorităţile 

competente al tarilor care au ratificat Convenţia Unica privind Stupefiantele sau Convenţia 
privind Substanţele Psihotrope, şi cu prezentarea: 

- unui certificat de import eliberat de către Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice 
- pentru ţările care nu au aderat la Convenţia Unica privind Stupefiantele şi la 
Convenţia privind Substanţele Psihotrope, a unui certificat de import eliberat de 
Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice 

 
Excepţii: 

 
Autorizaţia de export şi/sau certificatul de import eliberat de Inspectoratul Principal al Sănătăţii 
Publice nu sunt necesare pentru produsele care figurează în Lista 111 a Convenţiei Unice. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice: 

De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, 
tel.: (+31 70) 3406423 

 
223 Seruri şi vaccinuri 
1. Importul  serurilor  şi  vaccinurilor  pentru  uz  uman  nu  sunt  admise  fara  autorizaţia 

Institutului Naţional de Sănătate Publica din Utrecht. 
 

Excepţii: 
- autovaccinuri 
- preparate organoterapeutice 
- vaccin antivariola 
- trimiteri destinate veterinarilor 
- trimiteri destinate Institutului Naţional de Sănătate Publica 
- trimiteri destinate Institutului Naţional de Serologie din Utrecht 

 
2. Importul de seruri şi vaccinuri pentru uz veterinar nu este autorizat decât cu dispensa 

acordata de către “Serviciului Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii”. 
 
Excepţii: această interdicţie nu se aplica serurilor şi vaccinurilor pentru uz veterinar, care 
provin din Belgia şi Luxemburg. 

 
Produse farmaceutice 
1. Produsele farmaceutice care provin din farmacii ale statelor membre a UE şi sunt adresate 
persoanelor fizice, pot fi importate fara restricţii cu condiţia ca aceste produse farmaceutice să 
respecte următoarele condiţii: 
- să fie importate pentru uz personal 
- acelaşi medicament sau chiar o versiune identica a acestuia să fie omologat în Olanda 

(import numit “paralel” efectuat de către o persoana fizica) 
2. Anumite produse farmaceutice neomologate pot fi importate de către titularii unei 
autorizaţii, cu prezentarea unei declaraţii scrise emise de Inspectoratul Principal al 
Medicamentelor. 
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3. Importul medicamentelor neomologate care nu sunt destinate comercializării acestora în 

Olanda (sunt în tranzit) este de asemenea autorizat. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Inspectoratul Principal al Medicamentelor: 

Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, tel.: 
(+ 31 70) 4079111. 

 
24 Piese de aurărie şi monezi 

241 “Kruggerands” şi alte piese de aur originare din Africa de Sud 
Excepţii: 
Interzicerea importului în speţă nu se aplica pentru “Kruggerands” şi alte piese de aur care 
provin din traficul liber al uneia din ţările membre ale UE. 

 
Aceasta interdicţie nu se aplica nici importurilor pe baza de contracte încheiate înainte de 31 
octombrie 1986. 

 
242 Aurărie şi argintărie 

Importul obiectelor de platina, aur şi argint este supus plaţii unei garanţii. În anumite cazuri, se 
poate obţine o dispensa de la aceasta, de exemplu atunci când este vorba de un cadou de nunta. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 

De Waarborg Platina, Goud en Zilver NV, Stationsplein 9a, P.O. Box 1075, 2800 BB 
GOUDA, tel.: (+31 18) 2089300 

 
25 Arme şi muniţii 

251 Arme şi muniţii; părţi şi accesorii ale acestora 
1. Sunt interzise armele mici şi armele de tăiat desemnate de către Ministerul Justiţiei cum ar 

fi: boxuri, bastoane de cauciuc, bricege, cuţite de aruncat, cuţite de vânătoare, cuţite automate, 
nunceac-uri (arma alba japoneza), spray-uri paralizante şi toxice, arme mascate (care  au 
aspectul altui obiect) şi obiecte care seamănă foarte mult cu o arma şi ar putea fi utilizate 
pentru intimidare (jucării care seamănă cu armele de foc). 

 
2.Conform legii privind regimul Armelor şi Muniţiilor din 1986, importul armelor, altele decât 
cele indicate mai sus,  este în general admis doar pe baza prezentării aprobării emisă de 
Ministerul Justiţiei de către Comisarul Reginei din regiunea în care solicitantul este domiciliat; 
în aproape toate cazurile, este necesară o autorizaţie de import. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

A. Trimiteri poştale care conţin substanţe toxice, iritante, etc. 
Acesta categorie include următoarele substanţe: 

- substanţele uscate care devin toxice după ce absorb umiditate 
- gaze lacrimogene 
- produse fumigene destinate combaterii insectelor dăunătoare 
- substanţe ce pot cauza greţuri 
- peroxizi organici 

 
B. Trimiteri poştale care conţin substanţe periculoase 

- sunt interzise la import trimiterile poştale care conţin substanţe periculoase. Sunt 
considerate substanţe periculoase categoriile de substanţe precizate de legislaţia  în 
vigoare cu privire la materialele periculoase a căror expediere face subiectul unor 
reglementari ce vizează limitele de greutate şi condiţiile de ambalare pentru asemenea 
substanţe (etichete speciale, etc). 

 
Aceste dispoziţii se refera la următoarele categorii de substanţe: 
- substanţele toxice sau asfixiante, solide, lichide, gazoase şi sub forma de vapori cum ar 

fi: arsenicul, cianura de potasiu, alcoolul metilic, fenolul, monoxidul de carbon, 
tetraclorura de carbon, etc. 

- gaze comprimate (inflamabile, neinflamabile, toxice) ca: amoniacul gazos, acetilena, 
metanul, oxigenul, heliul, zăpada carbonica, iperita 

- gazele lichefiate sau dizolvate sub presiune 
- substanţele care degaja gaze inflamabile la contactul cu apa 
- substanţe lichide şi solide inflamabile 
- substanţe inflamabile (oxidanţi) 
- substanţe caustice, acide şi alcaline ca: acidul acetic, soda caustica, etc 

 
C. Trimiteri poştale care conţin substanţe explozive 
Conform dispoziţiilor legii privind materialele periculoase, este interzis transportul prin posta a 
substanţelor şi obiectelor explozive. 
Aceste dispoziţii se refera la următoarele substanţe şi articole: 
- muniţii, detonatoare, praf de puşca 
- obiecte încărcate cu substanţe explozive 
- substanţe inflamabile 
- vopsea, lac şi materii prime pe baza de nitroceluloza 
- capse detonante, articole detonatoare, artificii, şi jucării pirotehnice 
- pelicule fotografice developate sau nedevelopate pe baza de nitroceluloza, deşeuri sau 

pelicule developate pe baza de nitroceluloza (peliculele pe baza de acetat sunt admise) 
- celuloid. 

 
D. Trimiteri poştale care conţin substanţe inflamabile 
Este interzisa expedierea trimiterilor poştale care conţin substanţe inflamabile, aceste substanţe 
fiind: 

- substanţe care pot declanşa incendii prin faptul ca produc oxigen: sărurile de acid 
cloric, bromuri, permanganate, peroxid de sodiu, nitrat de amoniu, agenţi de 
înălbire, etc. 
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- lichide al căror punct de aprindere este mai mic de 38,3°C (măsurate în creuzet 

închis cu un aparta Penski): acetona, alcoolul, benzina, eterul, lacuri, solvenţi, 
alcoolul denaturat, terebentina, anhidrida triocarbonica, etc. 

- substanţe care se pot aprinde sub efectul unei fricţiuni sau prin expunere la 
umiditate: chibrituri, preparate pe baza de fosfor, pudra de aluminiu, carbid de 
calciu 

- substanţe care ar putea cauza un incendiu dacă sunt aduse în contact prin expedierea 
în aceeaşi trimitere 

- pelicule fotografice pe baza de celuloid 
 
E. Trimiteri poştale care conţin substanţe polimerizabile. 
Expedierea trimiterilor poştale  care  conţin  substanţele  polimerizabile  mai  jos  numite  sunt 
interzise. Prin substanţe polimerizabile se înţeleg substanţele susceptibile de a se polimeriza 
spontan la temperaturi sub 40°C şi care degaja căldura sau chiar provoacă orice pericol, intr- 
un fel sau altul cum sunt: clorida de vinil, ciclopentadiena, stirenul. 
Prin polimerizare se înţelege fenomenul de unire a mai multe molecule identice pentru a forma 
o noua molecula cu o greutate moleculara mai mare. 

 
F. Restricţii la import pentru depeşele care conţin produse alimentare. 
În conformitate cu reglementările europene, începând cu 01.01.2003 administraţia poştală din 
Olanda aplica noi restricţii la importul depeşelor ce conţin carne şi produse lactate, având ca 
destinaţie ţări membre ale Uniunii Europene şi care tranzitează Olanda. Pana în prezent, aceste 
importuri erau autorizate dacă greutatea depeşelor nu depăşea 1 kg şi dacă nu se realizau 
tranzacţii comerciale. 
Aceasta măsură se aplica pentru toate depeşele care conţin carne sau produse din carne 
(inclusiv carnea de pasăre şi vânat) şi toate depeşele care conţin lapte şi produse lactate, şi 
care provin dintr-o alta ţara decât cele 15 state membre ale Uniunii Europene (Germania, 
Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, 
Olanda, Portugalia, Suedia, Marea Britanie). 
Efectele măsurii: începând cu data de 01.01.2003, toate depeşele care conţin produsele 
menţionate mai sus trebuie să fie însotite de un certificat veterinar emis de autorităţile 
competente din ţările de origine. Reglementările se aplica atât importului pentru persoanele 
fizice cat şi în cazul importului destinat comercializării produselor. 

 
Trimiterile de corespondenta şi coletele poştale care nu sunt însotite de documente veterinare 
oficiale vor fi confiscate, conform dispoziţiilor legislaţiei naţionale, şi apoi vor fi distruse. 

 
Importurile nu sunt autorizate decât după control şi aprobare veterinara. Costul controlului este 
relativ ridicat, în multe cazuri depăşind valoarea conţinutului. 

 
Interdicţiile actuale privind importul a anumite alte mărfuri alimentare, cum ar fi cele publicate 
în lista obiectelor interzise UPU şi/sau în Ghidul Vamal UPU cu privire la importul altor 
alimente, sunt întotdeauna în vigoare. 

 
Gratie acestor masuri, Uniunea Europeana spera să reducă riscul apariţiei maladiilor animale 
infecţioase. 
Pentru orice informaţie suplimentara se pot solicita informaţii la următoarea adresa: 

 
TPG Post BV 
International Mail Centre (IMC) 
Department În-en Uitklaring (Clearance Department) 
Postbox 75550 
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118 LD LUCHTHAVEN SCHIPHOL 
NETHERLANDS 
Tel: (+31 20) 795 00 68 
Fax: (+31 20) 795 01 05 
E-mail: t.r.vanschaik@tpgpost.nl 
M. Tiddo Bresters, Senior Consultant 
TPG Post 

 
NOTA: 
Începând cu 9 ianuarie 2005 Royal TPG Post a introdus o taxa de eliberare vamală pentru 
trimiterile poştei de scrisori, colete şi saci M. Taxa se aplica trimiterilor care sunt supuse 
taxelor de import, TVA sau accize. Valoarea acesteia este de la 2,50 EUR la 15 EUR funcţie de 
valoarea taxelor de import, a TVA şi a accizelor. 

 
 
TUTUN 

 
Cantitatile maxime acceptate la transmiterea pe cale poştală de la persoană fizică la 
persoană  fizică sunt urmatoarele: 

- 50 ţigarete sau 
− 10 ţigări sau 
− 10 trabucuri sau 
− 50 g tutun de rulat (pentru ţigări de foi) 

 
Valoarea totala a produselor de acest gen care pot fi continute de o trimitere postala care 
contine articolele mai sus mentionate, pana la limita autorizata, cat si alte articole nu poate 
depasi 45 EUR. Orice trimitere a postei de scrisori al carei continut depaseste cantitatea, 
valoare sau greutatea maxima va fi confiscata de catre vama olandeza. 

 
Pentru schimburile de curier intre o persona juridica si consumatori cu destinatia Olanda, raman 
valabile conditiile de mai jos. 

 
Este interzis importul în Olanda al ţigaretelor şi al altor produse din tutun comandate - via 
Internet sau în baza altor modalităţi – de catre o persoana fizica sau un antreprenor pentru 
uzul personal si expediate dintr-o tara din afara Uniunii Europene sau din unul  dintre 
“teritoriile speciale” din Uniunea Europeana (teritorii care nu aparţin teritoriului fiscal al 
Comunităţii Europene conform definiţiilor art. 3(2) a Directivei a şasea privind TVA, de 
exemplu Insulele Canare (Spania) şi Insulele Anglo-Normande (Marea Britanie).Aceasta 
masura este aplicabila indiferent de cantitatea sau valoarea produselor din tabac importate. 

 
Numai trimiterile care intra in categoria indicata in continuare nu sunt vizate de masura mai sus 
mentionata: trimiteri expediate prin posta catre o persoana juridica autorizata, eliberata in 
virtutea legislatiei nationale, pentru primirea produselor din tutun conform procedurii vamale 
prevazute de reglementari. 

 
Pe de alta parte, trimiterile care contin produse din tutun nu vor putea fi acceptate decat daca 
sunt insotite de formulare CN 22/CN 23 corect completate si continand o descriere precisa a 
marfurilor. 

 
Daca trimiterile postei de scrisori sau coletele postale nu sunt insotite de formularul corect de 
declaratie vamala sau daca acesta nu este corect completat (in mod intentionat sau din greseala), 
acestea vor putea fi de asemenea confiscate de catre organele vamale olandeze. 
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Daca o trimitere este confiscata pe motivul unei violari, de orice gen, a acestor dispozitii de 
import, nici expeditorul nici destinatarul nu vor avea dreptul la nicio despagubire. 

 
 
 
 
 

ANTILELE OLANDEZE 
 

 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

Este strict interzis importul în Antilele Olandeze de arme şi muniţii, cât şi de stupefiante, cu excepţia 
cazului în care sunt în posesia unei autorizaţii oficiale eliberată de instanţele competente. 
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Lista articolelor interzise la import (sau în tranzit) sau admise condiţionat 

 
1. arme şi muniţii. 
2. arme şi pistoale de jucărie, precum şi alte articole care pot fi transformate în arme letale. 
3. arme cu lamă, alte articole similare, articole care pot fi transformate în cuţite, săbii sau 

orice alte obiecte care pot cauza răni. 
4. bâte şi carabine, indiferent de model 
5. artificii şi muniţie care conţin cantităţi de explozibil. 
6. băuturi alcoolice şi bere. 
7. transmiţătoare şi receptoare radio şi aparatura telegrafică fară fir. 
8. imprimate, desene, cărţi, felicitări, plăci de imprimat, benzi magnetice, discuri, filme, CD-

uri, jucării pornografice s i p a p u s i g o n f l a b i l e precum şi alte articole care pot atenta 
la bunele moravuri. 

9. orice ziar, circulară, afiş, carte sau fotografie care pot incita la acte de violentă împotriva 
guvernului. 

10. chitanţe,  taloane  sau  facturi  precum  şi  orice  alte  documente  bancare  incomplete  sau 
necompletate. 

11. bancnote sau monezi false. 
12. ţesături  din  bumbac  sau  mătase  sau  din  alte  materiale  purtând  inscripţii  cu  imitaţii 

bancnote, monezi aparţinând guvernului Omanului sau altor state. 
13. narcotice  de  toate  tipurile,  materialele,  uneltele  şi  produsele  declarate  periculoase  la 

Conferinţa Internaţională privind Opiumul şi Narcoticele. 
14. canabis (Cannabis Sativa), precum şi frunzele, florile, seminţele sau alte părţi ale acestei 

plante. 
15. opium brut sau prelucrat. 
16. crizanteme, frunzele, florile, seminţele, vrejurile sau orice alte parţi ale acestei plante. 
17. Orice articol interzis la import potrivit altor reguli sau reglementari, cum ar fi: 

- arme ce pot fi folosite la pescuitul subacvatic; 
- roboti; 
- răşină bruta; 
- haine ce imita uniformele militare; 
- lenjerie intimă feminina având inscripţionate versete din Coran; 
- haine având inscripţionate reclame la băuturi alcoolice; 
- haine având inscripţionate fotografii ale unor celebrităţi sau drapele ale altor state; 
- mingii având inscripţionate drapelele Omanului, Arabiei Saudite sau Israelului; 
- produse purtând emblemele sau drapelul Israelului; 
- pălării inscripţionate cu o coroana şi un pumnal sau alte inscripţii sau litere (cu excepţia 

cifrelor) sau desene ce contravin tradiţiilor din Oman; 
- plase de nylon; 
- orice articol care aduce atingere religiei Islamice; 
- medicamente pe bază de calciu şi preparate farmaceutice; 
- bastoane asemănătoare cu cele ale politiei; 
- produse ce au inscripţionate reclame la ţigări; 
- cauciucuri uzate; 
- cauciucuri sau pantofi purtând înscris numele lui Allah; 
- produse ce au inscripţionate emblema nazistă; 
- haine sau lămpi electrice inscripţionate cu simboluri ale religiei monoteiste sau cu 

numele lui Allah; 
- răchită; 
- artificii, explozivi, pistoale şi arme de jucărie pentru copii; 
- emblema Sultanatului Oman; 
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- huse pentru roata de rezerva marcate cu fotografii, inscripţii sau desene care contravin 

bunului gust sau obiceiurilor şi tradiţiilor din Oman; 
- dulciuri sau guma de mestecat sub forma de capsule, cremă sau ţigări; 
- avioane  cu  ghidaj  electronic  şi  componentele  acestora,  precum  şi  avioanele  de 

antrenament; 
- soluţie medicală Riccules Solution 
- toate deciziile ministeriale sau   administrative promulgate privind interdicţiile 

referitoare la materiale şi produse 
 
N.B: 
Existenta altor mărfuri care cad sub incidenţa unei interdicţii temporare în virtutea unor decizii 
adoptate de autorităţile guvernamentale, sau al căror import este condiţionat de obţinerea unei 
autorizaţii sau de aplicarea unor formalităţi specifice. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Cu  excepţia   produselor de  origine animală. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Animale vii. 
Importatorul va obţine o recomandare de vămuire din partea Diviziei 
responsabile cu importul animalelor vii, pentru deschiderea unui cont 
local 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Măruntaie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Eliberarea din vama a bunurilor va fi permisa de către Autoritatea 
Vamală după verificarea autorizaţiei emisă de către Direcţia pentru Vite. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.07 Moluşte şi nevertebrate acvatice. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Crustacee. 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-10 Păsări vii. 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Produse lactate; miere naturala; produse comestibile; oua. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Produse de origine animală. 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6:  Copaci şi rădăcini de plante; bulbi, alte rădăcini; flori tăiate şi plante 
ornamentale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Copaci verzi şi rădăcini de plante pentru păsări şi alte produse similare; 

flori şi plante ornamentale. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Vegetale comestibile şi anumite fructe sau pepeni. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Fructe comestibile sau nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Cafea, ceai, mate şi mirodenii. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Cereale. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului: malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten 

de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Produse din industria morăritului, malţ, amidon şi gluten de grâu. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Preparate din carne, crustacee, moluşte sau nevertebrate acvatice. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte; produse de 

patiserie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Reziduuri şi deşeuri din industria alimentara; nutreţ pentru animale 
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Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

25.01-30 Sare, sulf, materiale pentru tencuit; var şi ciment. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Minereuri, zgura şi cenuşă. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Combustibili   minerali,   uleiuri   minerale   şi   produse   obţinute   prin 

distilarea acestora; substanţe bituminoase; ceara minerala 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Produse chimice utilizate în prepararea narcoticelor; elemente 

radioactive. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Substanţe  chimice  anorganice,  compuşi  organici  sau  anorganici  ai 
metalelor preţioase sau ai metalelor rare. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Substanţe chimice organice. 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Importul acestor produse va fi   admis doar pentru companiile 

farmaceutice şi pe baza unei licenţe farmaceutice în vigoare. 
Importul   penicilinei   G   este   admis   pana   la   25%   din   cantitatea 
achiziţionată de către importator. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie şi produse cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, 
ceara artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, 
lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate 
dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 
aliaje pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Aceste produse pot fi importate doar pe baza unei autorizaţii eliberate de 

Departamentul pentru Explozibili din cadrul Guvernului pakistanez 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Produse chimice utilizate pentru fabricarea narcoticelor. 
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SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.01-17 Importul va fi admis în funcţie de natura produselor importate. 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; 
PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări în pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Produse cu caracter obscen sau imoral. 
49.07 Bancnote, devize şi alte obiecte de valoare 

 
 

SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67:  Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.13-17 Bijuterii, stilouri preţioase 
71.18 Monede 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Fe-52, Fe-55, Fe-59 şi Fe-60 
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Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Cu-60, Cu-61 şi Cu-64. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Ni-56, Ni-57, Ni-59, Ni-65, Ni-66, Ni-69 şi Ni-70. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Al-26. 

 
Capitolul 77: (Rezervat) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Pb-195m, Pb-198, Pb-199, Pb-200 şi Pb-201. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.01-07 Zn-110, Zn-111, Zn-113, Zn-117, Zn-119m, Zn-121 şi Zn-128. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 

părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01 Reactori nucleari. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

84.02-85 Boilere, aparate şi dispozitive mecanice şi părţile acestora. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.17 Telefoane mobile 

 

 
85.25 8525.10 

8525.20 

* Obiecte admise condiţionat 
Aceste produse pot fi importate de către PTV şi alte sectoare publice. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Aceste produse pot fi importate de către sectoarele publice şi companiile 

aviatice particulare. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, 
CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.01-05 Ochelari, etc. 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01-02 Ceasuri 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Arme şi muniţii; părţile şi accesoriile acestora fac obiectul permisului de 

import după deschiderea unui cont bancar. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-03 Jucării 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-06 Antichităţi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Lucrări de arta şi piese de colecţie. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale şi produse de origine animală - importul animalelor vii este interzis, cu excepţia 
albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. 
2.1.1. Produsele de origine animală pot fi importate dacă sunt ambalate corespunzător 

 
2.2 Vegetale şi produse din acestea - plantele şi produsele din acestea pot fi importate. 

 
2.3 Produse anti-parazitare pentru uz agricol - aceste produse pot fi importate dacă sunt 
ambalate corespunzător. 

 
2.4 Băuturi şi lichide alcoolice - băuturile care nu conţin alcool pot fi importate. 

 
2.5 Tutun  -  importatorul  trebuie  să  se  asigure  ca  furnizorul  înscrie  pe  pachetele  de 
ţigări/ţigarete avertismentele atât în limba engleza cat şi în limba Urdu. 

 
2.6 Uleiuri minerale - acest tip de produse pot fi importate. 

 
2.9 Chibrituri chimice şi aşchii prelucrate - este interzis importul chibriturilor chimice; 
aşchiile prelucrate pot fi importate. 

 
2.10 Articole din cauciuc - este admis importul de articole din cauciuc. 

 
2.11 Cărţi, ziare, broşuri, imprimate - este interzis importul de imprimate cu caracter obscen 
sau imoral. 

 
2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre şi metale preţioase şi articole din acestea, imitaţii 
de bijuterii - aceste articole pot fi importate cu condiţia ca acestea să  fie înregistrate şi 
asigurate. 

 
2.13 Televizoare - aceste produse sunt admise la import. 

 
2.14 Instrumente de măsură - aceste produse sunt admise la import. 

 
2.15 Echipamente de război - aceste produse sunt admise la import pe baza unei autorizaţii de 
la Ministerul Apărării. 

 
2.16 Jocuri mecanice şi jucării - aceste produse sunt admise la import. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale - fiecare colet poştal trebuie să fie însoţit de o copie a 
documentului CN22 şi doua copii ale documentului CN23 şi fiecare trimitere trebuie să aibă 
ataşată o eticheta C 1. 

 
3.2 Necesitatea inserării facturilor - trebuie să se insereze factura pentru coletele poştale care 
conţin bunuri comerciale. 

 
3.3 Necesitatea justificării originii produselor - conform cu dispoziţiile vamale. 

 
3.4 Dispoziţii diverse - conform cu dispoziţiile vamale. 



Panama 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 0106.00 Toate animalele vii: în funcţie de natura şi originea lor, importul este 

limitat sau reglementat de către Ministerul Dezvoltării Agricole 
(carantina animală), Ministerul Sanatatii şi prin dispoziţiile 
Convenţiei pentru comerţul internaţional al speciilor din fauna şi flora 
pe cale de dispariţie (CITES). 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01                Orice fel de carne sau măruntaie: în funcţie de natura şi originea 

acestor produse, importul lor este limitat sau reglementat de către 
Ministerul Dezvoltării Agricole (carantina animală), Ministerul 
Sanatatii (Departamentul Controlului Produselor Alimentare şi 
Controlul Veterinar) 
Nota:  este   interzis   importul   de   carne   şi   produse   comestibile 
contaminate. 

 
Capitolul 3: Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toţi peştii, crustaceele şi moluştele, inclusiv carnea acestora, pentru 

consum uman: importul acestor produse este limitat sau reglementat 
de către Ministerul Dezvoltării                               Agricole  (Direcţia  de  
Sanatate Animală), Oficiul de Comercializare a
 Produselor Agricole, Ministerul Comerţului şi 
Industriei (Comisia  de Politica Industriala) şi Ministerul Sanatatii. 
Nota: este interzis importul de peşte toxic, de moluşte şi crustacee, 
inclusiv speciile daunatoare, excepţie de la aceasta regula făcând 
importul în scopuri ştiinţifice. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse comestibile 

de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-06 Produse lactate 
04.07 Oua de păsări 
04.09-10        Alte  produse.  În  funcţie  de  natura  şi  originea  acestor  produse, 

importul este limitat sau reglementat de către Oficiul Comercializării 
Produselor Agricole şi Ministerul Sanatatii. 
În toate cazurile este necesar un certificat sanitar din ţara de origine. 
Nota: este interzis importul laptelui şi produselor lactate 
nepasteurizate, cu excepţia untului şi  brânzei, care provin din ţări 
unde există boli tropicale. 
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Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-10        Toate produsele  din  acest  capitol,  conform  naturii  şi  originii  lor: 

importul acestor produse este limitat sau reglementat de către MIDA 
(Direcţia de Sanatate Animală) şi de Ministerul Sanatatii. În toate 
cazurile este necesar certificatul sanitar al tarii de origine. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04           Este interzis importul copacilor şi plantelor vii, bulbilor de flori şi 

florilor tăiate, atunci când aceste produse sunt purtătoare de boli 
tropicale. 
Produsele din plante pentru înmulţire şi plantele şi produsele vegetale 
pot fi importate în scopuri ştiinţifice sau experimentale, cu condiţia ca 
importul să fie controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole şi 
Ministerul Comerţului şi Industriei. 
Ca regula generala, toate produsele din acest capitol trebuie să fie 
însotite de un certificat fitosanitar din ţara de origine care să indice 
faptul ca aceste produse au fost tratate cu fungicide, insecticide sau 
pentru nematode şi ca nu conţin pământ. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14           În funcţie de natura şi originea lor, importul produselor  din acest 

capitol este limitat sau reglementat în cazul în care aceste produse 
sunt purtătoare de boli tropicale. 
În cazul importului lor, aceste produse trebuie să fie însotite de un 
certificat fitosanitar din ţara de origine care să indice faptul ca aceste 
produse au fost tratate cu fungicide, insecticide şi pentru nematode şi 
ca nu conţin pământ. Controalele riguroase sunt efectuate de către 
Ministerul Dezvoltării Agricole, Oficiul de Comercializare a 
Produselor Agricole şi Institutul Cercetărilor Agricole. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Importul fructelor proaspete sau uscate, în funcţie de natura şi 
originea lor este limitat sau reglementat în cazul în care aceste 
produse sunt purtătoare de boli tropicale. 
Importul acestor produse se face pe baza prezentării unui certificat 
fitosanitar din ţara de origine şi pe baza aprobării emisă de către 
Ministerul Dezvoltării Agricole (carantina vegetală), Oficiul de 
Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul Cercetărilor 
Agricole. 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.01-10 Toate aceste  produse  pot  fi  importate  fara  restricţie,  cu  excepţia 

cafelei, al cărui import este în anumite cazuri limitat. 
La import aceste produse trebuie să fie însotite de un certificat 
fitosanitar din ţara de origine care să indice faptul ca au fost tratate 
corespunzător. Importul lor este controlat de către Ministerul 
Dezvoltării Agricole, Oficiul Comercializării Produselor Agricole şi 
Institutul Dezvoltării şi Cercetării Agricole. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 În  cazul  importului  lor,  toate  produsele  cuprinse  în  categoria 

cerealelor trebuie să fie însotite de un certificat fitosanitar din ţara de 
origine. Importul acestor produse este controlat de către Ministerul 
Dezvoltării Agricole şi Institutul de Cercetări Agricole din Panama. 

 
Capitolul 11:  Produse ale industriei morăritului: malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 

grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 La importul acestor produse trebuie prezentat un certificat fitosanitar 

din ţara de origine. 
Importul lor este controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole, 
Oficiul de Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul 
Cercetărilor Agricole din Panama 

 
Capitolul 12:  Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.11 1211.90 Importul frunzelor de canabis (marijuana) şi de coca, considerate ca 

stupefiante, este interzis sau limitat, conform dispoziţiilor Convenţiei 
Unice privind Stupefiantele, tratatelor internaţionale şi Codului Penal, 
şi conform directivelor Ministerului Sanatatii (Departamentul 
Produselor Farmaceutice şi Drogurilor) şi Direcţia Generala a 
Vămilor. 
Referitor la alte produse din acest capitol, acestea trebuie să fie 
însotite la de un certificat fitosanitar din ţara de origine. Importul 
acestor produse este controlat de către Ministerul  Dezvoltării 
Agricole, Oficiul de Comercializare a Produselor  Agricole  şi 
Institutul de Cercetări Agricole din Panama. 

 
Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-90 
13.02-11 
13.02-19 

Importul produselor de mai jos este interzis sau limitat: 
- răşină de canabis (marijuana), considerata stupefiant 
- opiu şi concentrat de mac (stupefiante) 
- extract de tinctura de canabis (stupefiante), conform dispoziţiilor 

Convenţiei Unice privind Stupefiantele, tratatele internaţionale şi 
Codului Penal   şi conform directivelor Ministerului   Sanatatii 

 

Ediţie 2007 3 



(Departamentului  Produselor  Farmaceutice  şi  Drogurilor)  şi 
Direcţia Generala a Vămilor. 

În momentul importului produsele din acest capitol trebuie să fie 
însotite de un certificat fitosanitar emis în ţara de origine. 
Controalele sunt efectuate de către Ministerul Dezvoltării Agricole, 
Oficiul  de  Comercializare a  Produselor  Agricole şi Institutul  de 
Cercetări Agricole. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01              În funcţie de natura şi originea produselor din acest capitol, importul 

acestora este interzis sau limitat în cazurile în care acestea sunt 
purtătoare de boli tropicale. În consecinţă, produsele trebuie să fie 
însotite, la import, de un certificat fitosanitar emis în ţara de origine 
şi să nu conţină seminţe sau alte materii de înmulţire. 
Importul acestor produse este controlat de către  Ministerul 
Dezvoltării Agricole (sănătatea vegetală) şi Ministerul Comerţului şi 
Industriei. 

 

 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; 

grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01              Toate produsele din acest capitol, în funcţie de natura şi originea 

acestora trebuie să fie însotite la import de un certificat fitosanitar 
emis în ţara de origine. 
Controalele sunt efectuate de către Oficiul de Comercializare a 
Produselor Agricole, Ministerul Dezvoltării Agricole şi Ministerul 
Sanatatii. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-03 1603.00 Toate preparatele alimentare pe baza de carne, măruntaie şi sânge (de 

pasare, porc, vaca, etc.) trebuie să fie însotite la import de un 
certificat sanitar emis în ţara de origine. 
Importul produselor putrezite sau contaminate este limitat sau 
interzis. 
Controale sunt efectuate de către Ministerul Sanatatii (controlul 
produselor alimentare şi control veterinar), Ministerul Comerţului şi 
Industriei şi Ministerul Dezvoltării Agricole. 



16.04-05    Produsele  de   la   acest   capitol   trebuie   să   întrunească condiţiile 
menţionate mai sus iar preparatele şi conservele importate în 
ambalaje ermetic închise, vor fi inspectate de către Ministerul 
Comerţului şi Industriei (Direcţia Resurse Marine). 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04         Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fara restricţie, cu 

excepţia celor pe care Ministerul Sanatatii le declara contaminate 
sau putrezite înaintea controalelor vamale. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18.01-06         Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fara restricţie, cu 

excepţia celor pe care Ministerul Sanatatii le declara contaminate sau 
în stare de putrefacţie înaintea controalelor vamale. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte; produse de 

patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-05         Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fara restricţie, cu 

excepţia celor pe care Ministerul Sanatatii le declara contaminate sau 
putrezite înaintea controalelor vamale. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau alte parti de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01              Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fara restricţie, cu 

excepţia celor pe care Ministerul Sanatatii le declara contaminate sau 
putrezite înaintea controalelor vamale. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01              Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fara restricţie, cu 

excepţia celor pe care Ministerul Sanatatii le declara contaminate sau 
putrezite înaintea controalelor vamale. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01                Produsele din acest capitol, în funcţie de natura şi originea lor, sunt 

supuse controlului Ministerului Sanatatii, în scopul  determinării 
daca sunt contaminate sau putrezite şi deci improprii consumului 
uman. 
Este  interzis importul de lichioruri, vin şi bere al căror ambalaj 
poarta o eticheta care indica un alt conţinut. 

22.07  2207.10  Importul  de  alcool  etilic,  indiferent  de  conţinutul  de  alcool,  este 
limitat de către autorităţile vamale deoarece acesta este un solvent 
utilizat în prepararea drogurilor ilicite. 

2207.20 



Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 

23.01       Toate produsele de la acest capitol  sunt supuse controlului serviciilor 
Ministerului Sanatatii (Departamentul Controlului Produselor 
Alimentare şi Controlului Veterinar)  care  sunt  obligate  să 
determine daca aceste produse respecta condiţiile de import şi nu 
sunt contaminate sau în stare de putrefacţie, deci improprii 
alimentaţiei animalelor. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01           Importul acestor produse este subordonat prezentării unui certificat 

fitosanitar emis în ţara de origine care să indice tratamentul aplicat 
cat şi durata acestuia. Controalele sunt efectuate de către MIDA 
(carantina plantelor) 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01             Importul produselor din acest capitol, în funcţie de natura şi originea 

acestora, este controlat sau limitat de către  Oficiul  de 
Comercializare a Produselor Agricole. 

25.02-30         Alte produse  din  acest  capitol  pot  fi  importate  fara  restricţie  cu 
condiţia respectării tuturor formalităţilor administrative. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
26.01-21 Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16 Importul produselor din acest capitol, în funcţie de natura şi originea 

lor,  vor  fi controlate de  către  Ministerul  Comerţului şi 
 Industriei, Serviciul de Pompieri  din Panama şi Ministerul Sanatatii 
 
27.10 

 
2710.00 

(Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor). 
Importul de kerosen şi de eter de petrol este limitat pentru ca este 

  vorba de solvenţi  pentru prepararea  drogurilor. Controale riguroase 
  sunt efectuate de către Direcţia Generala a Vămilor. 



SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, metalelor din pământuri rare, ale elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.34 2834.10 Nitrit de sodiu R 
28.35 2835.22 Fosfaţi de mono sau disodiu R 
28.36 2836.20 Carbonat de disodiu R 

 2836.30 Bicarbonat de sodiu R 
 2836.40 Carbonat de potasiu R 
 2836.50 Carbonat de calciu R 
 2836.60 Carbonat de bariu R 
28.41 2841.60 Permanganat de potasiu R 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01              Aceste  produse  vor  fi  controlate  la  import  de  către  Ministerul 

Sanatatii (Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor), 
Serviciul de Pompieri (Oficiul de Siguranţă) şi Direcţia Generala a 
Vămilor. 
Este limitat  importul  produselor  chimice  care  pot  fi  utilizate  ca 
precursori (P), reactivi sau solvenţi (S) pentru fabricarea ilicita a 

 drogurilor.  Aceasta   limitare   de   import 
următoarelor produse: 

se aplica în special 

29.01 2901.10 2,2,4-Trimetilpentan (S)     
 2901.10 Iso-octan (S)     
29.02 2902.20 Benzen (S)     

 2902.30 Toluen (S)     
 2902.41 O-xilen (S)     
 2902.42 M-xilen (S)     
 2902.43 P-xilen (S)     
29.03 2903.13 Cloroform (S)     
29.05 2905.11 Metanol (S)     
29.09 2909.11 Eter dietilic (S)     
29.14 2914.11 Acetona (S)     
29.15 2915.21 Acid acetic (R )     

 2915.24 Anhidrida benzoica     
29.16 2916.31 Acid benzoic (P)     

 2916.32 Clorida de benzol (P)     
29.17 2917.11 Acid oxalic (R )     
29.18 2918.30 Acetona 1,3-dicarboxilat de dimetil (P)     

 2918.30 Acid ketoglutaric (P)     
 2918.30 Acid acetodicarboxilic şi anhidrida (P)     
29.21 2921.19 Metilamina (P)     

 2921.19 Clorhidrat de metilamina (P)     
29.30 2930.10 Carbonat de dimetil (P)     

 2930.11 2,5 dietoxitetrahidrofuran (P)     
29.32 2932.11 2,5 dimetoxitetrahidrofuran (P)     

 2932.19 Furan (P)     



 

29.33 2933.31 Piridina (R ) 
 2933.90 Pirole (P) 
29.39 2939.10 Codeina (P) 

 2939.10 Morfina (P) 
 2939.90 Pasta de cocaina (P) 

 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-02 În funcţie de natura şi originea lor, produsele pentru uz veterinar din 

acest capitol trebuie să fie însotite de un permis de import eliberat de 
către Direcţia de Sanatate Animală (Ministerul Dezvoltării 
Agriculturii)  şi  Ministerul  Sanatatii  (Departamentul  de  Control  al 
Alimentelor şi de Supraveghere Veterinara). 
Referitor la produsele sus menţionate pentru uz medical, importul 
este controlat de către Ministerul Sanatatii (Departamentul Produselor 
Farmaceutice şi Drogurilor). 

30.03-06                   Importul tuturor produselor din acest capitol trebuie să fie controlat 
de către Ministerul Sanatatii (Direcţia Produselor Farmaceutice şi 
Drogurilor şi Departamentul Controlului Alimentelor şi Supraveghere 
Veterinara), şi de către Ministerul Comerţului şi Industriei. 
Este interzis importul de produse farmaceutice şi   substanţe 
terapeutice contaminate, denaturate şi declarate oficial ca atare de 
către Ministerul Sanatatii. 
Importul acestor produse este supus obţinerii unui permis special 
eliberat de Ministerul Sanatatii. Acest permis de import nu este 
valabil decât pentru produsele farmaceutice importate în recipienţi de 
capacitate mai mare decât cea a pachetelor comercializate publicului, 
spitalelor şi serviciilor publice. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01             Importul produselor din acest capitol, în funcţie de natura şi originea 

acestora, nu este autorizat decât daca sunt însotite de un certificat 
fitosanitar emis în ţara de origine. Importul acestor produse este 
controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole, Ministerul 
Sanatatii, Institutul de Cercetări Agricole, Comisia Interinstituţională 
A Produselor Agrochimice, şi de Oficiul de Comercializare a 
Produselor Agricole. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.01-15                În funcţie de natura şi originea acestora, produsele din acest capitol 

care sunt constituite din lichide sau solvenţi inflamabili, vor fi 
controlate la import de către Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de 
Pompieri) şi Ministerul Comerţului şi Industriei. 



Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01                  Materiile  prime  pentru  producerea  cosmeticelor  şi  produselor  de 

igiena trebuie să fie controlate la import de către Ministerul 
Comerţului şi Industriei la momentul importului 

33.03          Produsele incluse în aceasta secţiune  trebuie să fie controlate de către 
Ministerul Sanatatii Departamentul Produselor Farmaceutice şi 
Drogurilor). 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01          Toate produsele din acest capitol trebuie să fie controlate de către 

Ministerul Sanatatii (Departamentul Produselor Farmaceutice şi 
Drogurilor). 

34.03-07      În funcţie  de  natura  şi  originea  lor,  aceste  produse  trebuie  să  fie 
controlate de Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri) şi 
Ministerul Comerţului şi Industriei. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.01           Toate produsele incluse în acest capitol trebuie să fie controlate în 

momentul importului lor de către Ministerul Sanatatii (Departamentul 
produselor farmaceutice şi drogurilor). 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, produse pirotehnice, chibrituri, 

aliaje pirofolice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01                       În funcţie de natura şi originea lor, produsele incluse la acest capitol 

fac obiectul restricţiilor de import. Acestea sunt verificate de 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Comerţului şi Industriei, şi de Oficiul 
pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri). 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.07           Toate produsele din aceasta subdiviziune trebuie să fie controlate, la 

momentul importului, lor de către Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul 
de Pompieri din Panama). 
Partile produselor incluse la acest capitol  pot fi importate cu condiţia 
respectării restricţiilor în vigoare. 



Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08                     Insecticidele, fungicidele, ierbicidele, etc. pot fi importate pe baza 

unei licenţe de import. Acestea vor pot fi controlate de către Institutul 
de Cercetări Agricole din Panama, Oficiul de Comercializare a 
Produselor Agricole, Ministerul Sanatatii (Departamentul Produselor 
Farmaceutice şi Drogurilor), şi de Ministerul Dezvoltării Agricole. 

38.13 3813.00 Produsele şi preparatele cuprinse în aceasta secţiune  fac  obiectul 
  restricţiilor de import şi sunt controlate de către Ministerul Justiţiei, 
  Ministerul Comerţului  şi  Industriei  şi  Oficiul  pentru  Siguranţă 
 
38.01-07 

 (Serviciul de Pompieri). 
Produsele trebuie să fie controlate de către Oficiul pentru Siguranţă 

  (Serviciul de Pompieri) şi de Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01-14 Rasini şi polimeri în soluţie trebuie să fie controlate la import de către 

Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri). 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.01 Cauciucul şi  obiectele  din  cauciuc  pot  fi  importate  cu  condiţia  să 

respecte legislaţia în vigoare. 
 
 

SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01-11           Toate articolele  din  piele  bruta  sau piele  prelucrata  trebuie  să  fie 

însotite în momentul importului de un certificat veterinar emis în ţara 
de origine. 
Daca pieile sunt de origine bovina, importul acestora este controlat de 
către Ministerul Sanatatii şi Ministerul Comerţului şi Industriei. 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele; articole curelărie sau selarie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 



SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DE LEMN, PLUTA 
ŞI LUCRARI DE PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01           Importul de lemn tăiat sau brut este condiţionat de obţinerea unei 

autorizaţii de la Ministerul Comerţului şi Industriei şi este supus 
verificării efectuate de Oficiului de Comercializare a Produselor 
Agricole, Ministerului Locuinţelor, Trezoreriei Publice şi Oficiului 
Naţional al Resurselor Naturale (în cazul unor transporturi de 
cherestea efectuate prin mijloace de transport gestionate de acest 
organism) 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
47.01-07     Toate produsele din acest capitol trebuie să fie verificate de către 

Ministerul Sanatatii (Departamentul Produselor Farmaceutice şi 
Drogurilor) şi de Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri). 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02    Importul produselor incluse în aceasta categorie – carti, file, ziare, 

imprimate, cari poştale, care conţin informaţii şi imagini care 
contravin moralei, decentei, bunelor moravuri şi culturii este interzis. 

49.07-00           Este de asemenea  interzis importul de bilete de loterie şi de tombola 
străine. 
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SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lina, par fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din par de cal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01         Produsele cuprinse în aceasta categorie trebuie verificate la momentul 

importului de către Ministerul Dezvoltării Agricole (Departamentul 
Sanatatii Animale) şi Ministerul Comerţului şi Industriei. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale, fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
5810.91 
5810.92 

Molas (ţesături cu motive decorative din materiale textile tăiate în 
diverse forme şi cusute de mana fabricate numai de către indieni kuna) 
Conform legislaţiei din Panama (legea 26 din 22/10/1984), este 
interzis importul de molas, de gravuri care imita molas, imitaţiile de 
molas şi orice ţesături sau articole care imita produsele artizanale kuna 
(denumite molas). 
Direcţia Generala a Vămilor va controla daca sunt respectate aceste 
interdicţii. 

 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole textile din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PAR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din par 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
67.01  6701.00  Importul  tuturor  produselor  din  aceasta  categorie  este  controlat  şi 

limitat de către Ministerul Dezvoltării Agricole (Direcţia de Sanatate 
Animală) şi de Ministerul Comerţului şi Industriei. 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.01 În funcţie  de  natura  şi  originea  acestor  produse,  se  vor  efectua 

controale  de  către  Ministerul  Comerţului  şi  Industriei  (Direcţia 



Resurselor Minerale). 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
69.01 Produsele   din acest capitol trebuie să fie controlate de Ministerul 

Comerţului şi Industriei (Direcţia Resurse Minerale) 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE  PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71:  Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii 
de fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.18                 Perlele naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semi-preţioase, 

metale preţioase, metale placate cu metale preţioase şi lucrări din 
aceste materiale; imitaţii de bijuterii, monede. 
Importul  monedelor  falsificate  sau  al  imitaţiilor  din  acestea  este 
interzis. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 



Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE  ACESTORA; APARATE  DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE   TELEVIZIUNE; 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de maură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.21 9021.90 Importul de încălţăminte ortopedica este supus 

Ministerului Sanatatii. 

 
autorizării 

 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.06       9306.90    Importul produselor cuprinse în acest capitol este controlat şi limitat 

de către Guvern prin Ministerul de Justiţie (art. 441 din Codul Fiscal) 
şi de către Ministerul Comerţului şi Industriei (care emite licenţele 
temporare de import). 
Importul de containere care conţin gaze otrăvitoare şi chimice, 
bacteriologice şi bombe nucleare este interzis conform legii 14 din 
30/10/1990. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 



Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi. 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.05 9705.00 Este  interzis  importul  de  huacas  (colecţii  de  obiecte  istorice, 

arheologice, paleontologice şi etnografice; obiecte care ajuta la o mai 
buna înţelegere a culturii şi religie popoarelor primitive) 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
Rep. Panama nu a publicat partea a II-a. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Rep. Panama nu a publicat partea a III-a. 



Paraguay 
 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
01.01 0101.11 Cai de curse 
01.02 0102.10 Bovine pentru şeptel 
01.04 0104.10 Capre pentru şeptel 

 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.02 0202.10 Carne de vită îngheţată 
02.02 0203.11 Carne de porc proaspătă sau congelată 
02.04 0204.10 Carne proaspătă de oaie şi capră . 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
03.02 0302.61 Scrumbii, lipitori, şprot 
03.05 0304.41 Somon din Atlantic şi Pacific 
03.06 0306.11 Homari şi alţi raci de mare 

 0306.23 Creveţi şi specia de creveţi Pandalus 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 

Pozitie 
04.01 

Cod S.H. 
0401.10- 

* Obiecte admise conditionat 
Lapte şi smântână, care nu sunt concentrate şi nici nu conţin aditivi de 

 0401.30 zahăr 
04.02 0402.10- Lapte şi smântână, care sunt concentrate sau conţin aditivi de zahăr sau 

 0402.99 îndulcitori de bază. 
04.03 0403.10- Zer, lapte neprelucrat 

 0403.90  
 
 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.11 0511.99   Bovinele fac excepţie. 
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05.11 0511.10- 
0511.99 

* Obiecte admise condiţionat 
Spermă animală în general. Icre şi laptţi de peşti comestibili. 

 

 
 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
06.02 0602.20   Flori alimentare, pomi şi fructe 

0602.40   Trandafiri 
06.02.90  Plante ornamentale 

 
Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 

Pozitie 
07.02 

Cod S.H. 
0702.00 

* Obiecte admise conditionat 
Tomate (pentru o perioadă determinată) 

07.03 0703.20 Usturoi (pentru o perioadă determinată) 

07.05 0705.11 Salată verde (pentru o perioadă determinată) 
07.06 0706.11 Morcovi 

 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
08.05 0805.10 Portocale 

 0805.30 Lămâi 
08.08 0808.10 Mere 

 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
09.01 0901.12 Cafea decofeinizata 
09.02 0902.10 Ceai verde 
09.03 0901.00 Mate 

 

Capitolul 10: Cereale 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
10.01 1001.10 Grâu pentru însămânţat 
10.04 1004.00 Ovăz pentru însămânţat 
10.05 1005.10 Porumb pentru însămânţat 
10.07 1007.00 Soia pentru însămânţat 



Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
11.02 1102.20 Făină de porumb(grâu) 

 1102.30 Făină de orez 
11.04 1104.21 Orzoaică 
11.07 1107.20 Malţ de orz 

 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
12.04 1204.00 Sămânţă de in pentru însămânţări 
12.06 1206.00 Seminţe de floarea soarelui pentru însămânţări 
12.11 1211.20 Rădăcini de ginseng 
12.13 1213.00 Cereale sub formă de boabe. 

 

Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
13.01-02 1301.10   Lac 

1301.20   Gumă arabică 
1302.31   Agar-agar 

 
Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
14.01 1401.10 Bambus 

 1401.90 Răchită 
14.04 1404.10 Materiale neprelucrate pentru vopsele şi tanini. 

 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.08 1508.10   Arahide crude 
15.19 Acid stearic 



 

15.21 1521.10 Ceară vegetală 
 1521.90 Ceară naturală 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
16.04 1604.13 Sardine 

 1604.14 Ton 
 1604.15 Scrumbie 
 1604.16 Anşoa 

 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie 
17.01 

Cod S.H. 
1701.11 

* Obiecte interzise 
Trestie de zahăr 

 1701.12 Sfeclă de zahăr 
 
 
17.04 

 
 

1704.90 
* Obiecte admise condiţionat 
Paste făinoase, nuga, marţipan 

 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
18.01 1801.00   Seminţe de cacao, întregi sau măcinate, neprelucrate sau prăjite 
18.06 1806.10 Cacao pudră 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 

patiserie 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
19.02 1902.30 Paste făinoase 
19.05 1905.30 Biscuiţi dulci 

 1905.40 Pâine prăjită 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01 2001.10 Castraveţi 
20.02 2002.10 Roşi întregi 
20.05 2005.51 Fasole uscată şi păstăi 

 2005.70 Măsline 



Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.02-04 2102.30 Drojdie artificială 

 2103.20 Sos de tomate 
 2104.10 Preparate pentru supe 

 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-04 2201.10 Apă minerală ozonată 

 2203.00 Bere din malţ 
 2204.10 Vin spumos 
22.08 2208.30 Whisky 

 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
23.01 2301.20   Făină de peşte 
23.09 2309.10   Făină 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
24.02-03 2402.10 Ţigări 

 2402.20 Ţigarete 
 2403.10 Tutun 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
25.01 2501.00 Sare 
25.04 2504.90 Grafit natural 
25.20 2520.20 Gips 

 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
26.06 2606.00   Minereu de aluminiu 
26.10 2610.00   Minereu de crom 



Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
27.07 2707.10 Benzol 
27.08 2708.10 Gudron 
27.10 2710.00 Ulei de petrol 

Cherosen 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01 2801.10 Clor 
28.04 2804.50 Bor 
28.05 2805.21 Calciu 
28.27 2827.20 Calciu clorhidrat 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.06 2906.11 Mentol 
29.07 2907.11 Fenol 
29.12 2912.30 Alcool aldehidă. 

 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.02 3002.20 Vaccinuri pentru medicina umană 

 3002.30 Vaccinuri pentru medicina veterinară 
30.05 3005.90 Tifon 

 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.02 3102.30 Nitrat de amoniu 

 3102.70 Calciu cinamid 
31.05 3105.51 Nitraţi şi fosfaţi 

 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 



 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
32.04 3204.17 Pigmenţi 
32.07 3207.30 Lichid de lustru 
32.08 3208.10 Coloranţi 

 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
33.01 3301.10 Granule de ulei 
33.04 3304.10 Rujuri 
33.05 3305.10 Şampoane 
33.06 3306.10 Pastă de dinţi 

 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
34.04-06 3404.90 Ceară preparată 

 3405.10 Poliş 
 3406.00 Lumânări 

 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
35.03 3505.00 Gelatină 
35.06 3506.10 Lipici şi alţi adezivi 
35.07 3507.90 Enzime 

 

Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite 
preparate combustibile 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
36.04-06 3604.10 Artificii 

 3605.00 Chibrituri 
 3606.10 Combustibili lichefiaţi sau lichizi. 

 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
37.01 3701.10 Plăci pentru raze X 
37.02 3701.31 Filme fotografice 
37.07 3707.10 Preparate chimice pentru uzul fotografic 

 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 



 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
38.05 3805.20 Ulei de pin 
38.07 3807.00 Gudron de lemn 
38.08 3808.10 Insecticide 
 3808.20 Fungicide 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
39.22 3922.10 Cabine de duş şi căzi 
39.23 3923.50 Bonete 
39.25 3925.20 Articole de construcţii 

 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
40.02 4002.11   Latex 
40.10 Curele de transmisie 
40.11 4011.10   Anvelope 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 

41.04 Tălpi de încălţăminte. Piele pentru curele 
41.11 4111.00   Piele în amestec 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
42.02 4202.12 Poşete, genţi, serviete. 
42.04 4204.00 Trusă de scule 
42.06 4206.10 Fire resorbabile. 



Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
43.01-02 4301.40 Piei de castor 

 4301.70 Piei de focă 
 4302.11 Piei de nurcă 

 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
44.15-17 4415.10 Bidoane 

 4416.00 Butoaie 
 4417.00 Unelte 

 

Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
45.01 4501.10 Plută tratată 
45.03 4503.10 Plută şi dopuri 
45.04 4504.90 Garnituri. 

 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
46.01-02 4601.10   Asamblări din împletituri. 

4602.10   Coşuri împletite 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
47.03 Pastă chimică de lemn, sodă caustică şi sulfaţi, alţii decât cei din clasa 

solvenţilor. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
47.2 4702.00   Pastă chimică de lemn, clasa solvenţilor 
47.3 Pastă chimică de lemn, sulfaţi 



47.07 4707.90   Resturi şi deşeuri de hârtie şi carton. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01 4901.10 Caiete (de teme) 
40.07 4907.00 Dosare, plic  şi  mapă;  bibliorafturi,  cu şină şi fără. 
49.10 4910.00 Perforatoare 

 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01 4901.10 Cărţi tipărite, broşuri, foi volante şi imprimate similare. 
49.07 4907.00 Carnete de cecuri sau produse similare. 
49.10 4910.00 Calendare de orice fel, tipărituri. 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
50.01-02 5001.00 Coconii viermilor de mătase buni pentru toarcere şi bobinare. 

5002.00   Borangic, mătase brută( neprelucrată) 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01-02 5101.11   Lână (neprelucrată) tunsă 

5102.10   Păr fin de animal, (nedărăcit) 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
52.01 5201.00   Fibre de tip I. Fibre de tip VIII. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
53.01 In, prelucrat sau nu. 

5301.10   In, neprelucrat sau topit. 



 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
54.02 Excepţie pentru aţa de cusut 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 

5402.61- 
5402.69 

Fire de filament sintetic, alte fire, multifilament dublu răsucit sau în fir. 

 
 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
55.13 Ţesături confecţionate din fibre sintetice discontinue cu un conţinut mai 

mic de 85% din greutatea acestor fibre. 
5513.19   Altele 

 
* Obiecte admise conditionat 

55.12 Ţesături confecţionate din fibre sintetice discontinue cu un conţinut mai 
mare de 85% din greutatea acestor fibre. 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.08 5608.11   Plase de peşte confecţionate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

56.07 Sfori, funii, frângi. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
57.01-05 Acceptate cu plata a 10% taxe. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
58.07 Excepţie pentru embleme şi ecusoane. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

58.01-05 Acceptate cu plata a 10% taxe. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
materiale textile cu utilizare industriala 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 60 Materiale tricotate sau croşetate 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
60.01-02 Interzis 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.01-17 Interzis 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
62.01-17 Interzis 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01-10 Interzis 

 

 
 

SECTIUNEA XII : INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.01-06 Interzis 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 



 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.01-15 Interzis 

 
* Obiecte admise condiţionat 

68.03-14 6003.00   Excepţie pentru gresie 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
69.01-14 Interzis 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Interzis 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
72.01-29 Interzis 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
73.01-26 Interzis 



Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 



 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 
tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XVIII : INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
93.01-07 Acceptate sub licenţa forţelor armate. 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
96.01-18       Acceptate, inclusiv ceara, parafina, gelatina, mături, perii-pensule, nasturi, 

creioane,  ştampile,  panglică  pentru  maşinile  de  scris  sau  ribonuri 
pentru imprimante, piepteni, manechine pentru croitori. 



 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

 
2.1.1 Albine, 
miere, ceară şi 
produse apicole 

. 
 
 
 
Albinele pot fi importate în baza unei autorizaţii speciale eliberate 
de către Ministerul Agriculturii şi sub condiţiile stipulate. Tranzitul 
transfrontalier, prin tranzitarea teritoriului, nu impune prezentarea 
conţinutului pentru vreo formalitate sanitară. 

 
Produsele şi echipamentele apicole (respectiv mierea şi ceara în orice formă) 
pot fi importate în baza unui certificat de sănătate eliberat de către 
autoritatea competentă din ţara de origine. Înscrierea certificatului poate fi 
simplificată (în cazul unei acarioze, documentul poate certifica pur şi 
simplu faptul că produsele, ceară sau miere, nu au intrat în contact unele 
cu altele). 

 
În plus, importul de miere naturală este supus unei inspecţii sanitare. 
efectuate de către un inspector veterinar dintr-un birou vamal 
autorizat. 

 
Totuşi, expediera unor cantităţi de maximum 2 kg de miere naturală prin 
intermediul unui colet poştal ne-ecomercial este scutită de formalităţile 
sanitare. 

 
 

2.1.3Produse de 
origine animală 
destinate 
consumului uman 
sau animalelor de 
casă. 

Reguli generale. 
 

a. Cu condiţia să nu fie interzise la import în baza prevederilor speciale 
impuse de Autorităţile Sanitare, toate celelalte animale sau produse 
animale, cu excepţia celor aflate în tranzit, intră sub incidenţa normelor 
în vigoare din regimul vamal şi cel sanitar, după cum urmează: 

 
1 Să  deţină  un  certificat  sanitar  corespunzător  obţinut  în  urma 

verificării efectuate de un inspector sanitar într-un oficiu vamal. 
2 Prezentarea  unui  certificat  de  sănătate  emis  de  o  autoritate  de 

competenţă din ţara de origine, acolo unde acest lucru este necesar. 
3 Să fie eliberat vamal într-un birou vamal autorizat. 

 
b. Atunci când se află în tranzit, fără acces la conţinut şi respectă 
reglementările sanitare în vigoare, produsele expediate sunt scutite de 
îndeplinirea formalităţilor sanitare stabilite la punctul a: 

 
Excepţii 

 
Dacă importul lor nu este interzis şi nu sunt expediate în scop comercial, 
produsele animale sau de origine animală care se încadrează în limitele 



următoare sunt 
scutite de 

formalităţile sanitare: 



1 Kg. pentru carne şi produse pe bază de carne 
2 kg. pentru alte produse animale sau produse de origine animală. 

 
În plus, este interzis importul unor produse din carne de pasăre (păsări 
de curte) originare ori provenind din ţări (altele decât Argentina şi 
Brazilia) în care se folosesc pentru hrănirea lor compuşi ce conţin 
arsenic, antimoniu sau estrogen. 
Mai multe informaţii legate de aceste reguli  pot fi obţinute de la 
Ministerul Agriculturii şi Creşterii Animalelor. 

 
2.2 Plante şi produse 
din plante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Legume, 
plante, cereale, 
rădăcini şi bulbi 
pentru consumul 
uman. 
2.2.2 Fructe şi citrice 

Reguli generale. 
 
Condiţiile generale i m p u s e pentru importul de plante, produse  din 
plante şi ambalajele acestora, care pot conţine  dăunători  periculoşi 
pentru culturi, sunt  formulate în comun cu Ministerul Agriculturii şi 
Creşterii Animalelor, care şi decide lista posibilelor produse purtătoare ai 
unor astfel de dăunători. 

 
Aceste produse trebuie examinate la import de către un oficial 
responsabil pentru protecţia plantelor şi trebuie să fie însoţite de un 
certificat fitosanitar eliberat de către ţara de origine. 

 
Cazuri speciale. 
Interdicţia la import a unor produse provenite din toate ţările sau numai din 
unele ţări. Prevederea strictă (tratamentul de dezinfectare este efectuat 
obligatoriu numai de către ofiţerul vamal de trecere prin zona specială 
de dezinsecţie la intrarea pe teritoriu. Prevederea strică la intrarea pe 
teritoriu – a obligativităţii tratamentului de dezinfecţie coordonat numai 
de ofiţerul vamal din perimetrul special de trecere a produselor prin 
procesul de dezinsecţie. 

 
Măsuri cu privire la prezentarea şi tratarea plantelor. 

 
Obligaţiile pentru alte produse, uneori aplicate în funcţie de provenienţa 
acestora de a fi însoţite de un certificat care să conţină unele date mai 
detaliate despre respectivul produs. 

 
 
Seminţele de cartofi, cartofi timpurii şi alte legume, cereale,  ceapă, 
haşme şi usturoi pentru însămânţare trebuie să fie însoţite de  un 
certificat fitosanitar. 

 
 
Merele proaspete, perele, piersicile, inclusiv nectarinele, cireşele, 



prunele—provenite din toate ţările- pot fi importate în baza unui certificat 
fitosanitar şi respecând următoarele condiţii: 

 
- trimitereaă este însoţită de certificatul sanitar de tipul celui indicat in 
Convenţia Internaţională privind Protecţia Plantelor, care să ateste că 
fructele conţinute nu sunt contaminate. 

 
- trimiterea este inspectată la trecerea prin Vamă de către un oficial al 
serviciului pentru protecţia plantelor,  care  va  da  acceptul  de trecere 
dacă se constată că fructele sunt sănătoase, în caz contrar acesta 
dispunând e f e c t u a r e a u n u i tratament de dezinsecţie,  s a u  returarea 
sau  distrugerea  lor, ori expedierea către o fabrică de gemuri. 

 
2.2.3 Mostre de seminţe Majoritatea seminţelor utilizate  pentru  însămânţat  sunt  supuse  unor 

inspecţii  speciale pentru verificarea coloritului şi detecţia cuscutei precum 
şi pentru verificarea purităţii. 
Totuşi, mostrele de seminţe utilizate ca furaj importate în regim comercial 
şi având o greutate mai mică de 3 kilograme, vor fi exceptate de la 
verificarea cotnra infectării cu cuscută, cu condiţia ca niciunul dintre 
pachetele de seminţe conţinute în colet să nu depăşească 300 de grame. 

 
 

2.3 Produse anti- 
parazitare pentru 
uzul agricol. 

Produsele anti-parazitare pentru uzul agricol şi produsele similare acestora, 
pachetele pentru vânzarea cu amănuntul, pot fi importate numai dacă 
acestea au fost aprobate pentru permisiunea de a avea o licenţă temporară 
de import sau vânzare, ori a unui aviz pentru distribuire, pentru uz 
experimental sau vreo derogare de la aprobare. ( Pentru mai multe 
informaţii legate de aceste reguli apelaţi la Ministerul Agriculturii şi 
Creşterii Animalelor.) 

 

2.5 Tutun.                          În conformitate cu legislaţia vamală, produsele pot fi importate doar pe 
baza aprobării Regiei, exceptând importurile de produse din tutun (inclusiv 
ţigările şi ţigaretele) pentru uz personal într-o cantitate maximă anuala de 
10 kg, efectuate în baza unei autorizaţii speciale emise fie de biroul vamal 
local fie de unitatea de poştă internaţională. . 

 
Independent de taxele vamale corespunzătoare, trimiterile sunt supuse 
taxelor de import. 

 
 

2.6 Uleiuri minerale      Pentru produsele industriale şi uleiurile din petrol şi sist bituminos ori  alte 
uleiuri minerale: trebuie obţinută mai întâi o licenţă de import 

 
Pentru uleiurile grele şi reziduurile de petrol şi alte uleiuri minerale : 
trebuie obţinută mai întâi o licenţă de import 



2.7 Narcoticele. Importul de narcotice şi de preparate farmaceutice speciale ce conţin 
narcotice este supus aprobări Biroului Narcotice, Ministerul Sănătăţii. 

 
 

2.8 Produse 
farmaceutice 

 
2.8.1 
Medicamente şi 
alte produse 
folosite  în 
tratamentul 
medical 

 
 
 
2.8.2 
Contraceptivele 

 
Importul de medicamente şi de produse utilizate în tratamentul medical 
este supus unei autorizări prealabile eliberate fie de către Ministerul 
Sănătăţii, fie de către Ministerul Agriculturii. 

 
 
 
 
 
 
 
Contraceptivele, altele decât cele medicale şi prezervativele, pot fi 
importate numai de organizaţiile acreditate de către Ministerul Sănătăţii. 

 
Contraceptivele care sunt considerate drept medicamente sunt supuse 
reglementărilor aplicate pentru medicamente. 

 
 
 

2.9Chibrituri 
preparate 
din lemn şi material 
chimic. 

 
 
 

Legislaţia vamală prevede monopolul pentru importul acestor produse 

 
 
 
 
 

2.10 Articole din 
cauciuc 

Prezervativele din cauciuc pot fi importate sub condiţia de a prezenta: 
-- Fie un certificat de aprobare eliberat de către Ministerul Industriei şi 
Comerţului. 
-- O  decizie a administraţiei pentru NF mărci şi prezentarea mărcii 
produsului. 
-- U n certificat de conformitate cu standardele internaţionale 
echivalente. 

 
 

2.11 Cărţi,  broşuri, 
ziare, imprimate 

Cărţile (de trei ori pe săptămână) importate din străinătate sunt supuse 
unor restricţii şi condiţii speciale, verificate amănunţit de către oficialii 
desemnaţi de Ministerul de Interne, care pot determina dacă respectivelor 
cărţi sau alte articole pot fi acceptate sau nu la intrarea în ţară . 

 
Excepţie de la respectivele formalităţi fac următoarele: 

 
--Lucrări destinate Bibliotecii Naţionale 

 

--O singură t r i m i t e r e sau un număr mai mic de t r i m i t e r i 
adresate membrilor corpului diplomatic 
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-- trimiteri adresate UNESCO 
 
 
2.12 Perle naturale 
sau de cultură, 
metale şi pietre 
preţioase, articole 
confecţionate din 
aceste materiale, 
bijuterii fantezie. 

 

2.12.1 Perle şi pietre 
preţioase 

 
2.12.2 
Metale preţioase, 
încrustate  sau 
placate cu aur, argint 
sau platină 

Importul   de   perle   şi   pietre   preţioase   este   supus   p r e v e d e r i l o r 
l e g a l e şi regulilor  prevăzute  de  l e g i s l a ţ i a  p r i v i n d  prevenirea 
fraudei şi falsificării cu privire la perle şi pietre preţioase. 

 
Articolele fabricate din (sau placate cu) aur, argint sau platină sau aurite 
ori argintate pot fi acceptate ca import pentru uz propriu cu condiţia ca 
acestea să poarte marcajul de identitate al unei firme cu sediul în Paraguay. 
Acest marcaj este de formă pătrată, una dintre laturi fiind înlocuită cu un 
arc de cer amplasat în partea mediană a pătratului. 

 
Articolele din metal, încrustate sau placate cu aur, argint sau platină, pot 
fi considerate ca „încrustate” sau „placate” numai dacă este menţionat şi 
metalul folosit pentru aceste operaţii. 

 
 

2.13 Aparate de 
receţie TV 

Importul acestora este supus unei  declaraţii adresate Serviciului de 
Vamă, care o va expedia către Autoritătea de Licenţier a Audiovizualului. 

 
Regula se aplică pentru toate televizoarele, indiferent de tipul acestora (alb- 
negru sau color al aranjamentelor tradiţionale; a p a r a t e  t v  p r e v ă z u t e 
c u video-recordere sau  sisteme  hi-fi). 

 
 

2.14 Instrumente de 
măsură 

Instrumentele de măsură pot fi importate numai cu aprobarea Serviciului 
Instrumente de Măsură. Orice persoană care intenţionează să importe astfel 
de instrumente trebuie să trimită serviciului sus-menţionat o declaraţie 
preliminară de import. Dacă este aprobată, serviciul  va  elibera  o 
adeverinţă ce constituie licenţa de  import,  care  trebuie  înaintată 
autorităţii vamale de la punctul vamal responsabil. 

 
 

2.15 Material de 
război. 

Importul tuturor materialelor de război, arme şi muniţii este supus unei 
licenţe de import a materialului de război (AIMG) eliberată de către 
Directoratul General al Vămilor şi de către Ministerul Apărării. 



2.16 Jocuri mecanice 
şi jucări. 

Importul de jocuri mecanice şi jucării (şi piese de schimb) se face î n 
b a z a  u n u i  certificat de origine şi de marcă. 
Importul de jucării este supus prezentării unei declaraţii de conformitate, 
completată şi semnată de către impoirtator, care certifică respectarea 
standardelor de siguranţă, şi precizării pe ambalajul jucăriei sau direct pe 
aceasta a inscripţiei următoare: „Respectarea standardelor de siguranţă 
pentru acest produs este garantată de către importator.” 

 
2.17 Haine uzate   În conformitate cu Decretul nr. 7084 din 11 ianuarie 2000, promulgat de 

Preşedintele Republicii ş i ratificat de către Ministerul de Finanţe, 
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătăţii Publice şi Afacerilor 
Sociale şi de către Ministerul Industriei şi Comerţului, este interzis 
importul de haine  folosite. Guvernul Republicii  Paraguay a luat măsuri 
în domeniul sănătăţii şi al mediului înconjurător, reglementând importul 
de deşeuri pe teritoriul naţional. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
3.1 Întocmirea 
declaraţiilor vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare 
pentru aplicarea taxelor şi masurilor de control, atât la import cat şi 
la export. Declaraţia vamală trebuie să conţină următoarele 
informaţii: 
2 Numele, prenumele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 
3 Ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
4 Descrierea mărfurilor şi codurile sistemului armonizat 
5 G reutatea bruta şi neta 
6 Valoarea trimiteri 
În plus, se impun unele informaţii suplimentare, care trebuie  trecute 
în declaraţia vamală, privind situaţia bunurilor în conformitate cu 
regulile vamale (cadou, mostre, bunuri returate sau admise 
temporar). 

 
Declaraţia vamală care au caracter de declaraţii legale în 
conformitate cu legislaţia din Paraguay, implicând raspunderea 
expeditorului, trebuie să fie semnate de mână.. 

 
 

3.2 Necesitatea 
de a introduce 
facturi 

Exceptând cazurile în care sunt suspecate tentative de înşelăciune, 
administraţia vamală scuteşte de la necesitatea întocmirii  unei 
facturi tri mit eril e  care nu au caracter comercial, indiferent de 
sumă precum şi pe cele cu caracter comercial şi o valoare totală de 
500 de dolari sau mai puţin. 

 
 

3.4 Dispoziţii 
vamale diverse 

 
3.4.1 Trimiteri 
mici adresate 
persoanelor 
private. 

a.Taxa standard. 
 
Administraţia vamală poate percepe o taxă fixă pentru trimiterile 
de mici dimensiuni adresate persoanelor private, atunci când 
aceste trimiteri: 
--sunt de natură ocazională 
--când bunurile sunt numai pentru uzul propriu sau al familiei de la 
adresa indicată şi care, dată fiind natura cantităţii lor, nu sunt 
destinate comercializării. 

 
b. Permisiuni fiscale şi vamale. 
Taxele aplicate pentru produsele de uz domestic, având următoarele 
limite: 
--două sticle normale, cu un volum total de  doi litri de vin, 
cidru, cidru de pere sau mied. 
-- o sticla, de capacitate normală, ce nu depăşeşte un litru de 
băuturi digestive pe bază de vin sau alcool, spirtoase, coniac 
sau rom, excluzând băuturile interzise total. 



 



3.4.2. Controlul formalităţilor pentru comerţul exterior 
 

Pentru un import de bunuri de provenienţă externă, trebuie întocmit 
un document de control al comerţului exterior sau o declaraţie de 
import, ştampilată sau nu. 

 
 

3.4.3.Formalităţi vamale pentru eliberarea bunurilor 
comercializate prin comandă prin poştă. 

 
Condiţiile pentru importul în Paraguay , făcut prin intermediul 
coletelor poştale, al bunurilor comercializate ce au fost comandate 
prin poştă unor companii străine sunt stipulate în regulamentul 
special. 

 
Formalităţile vamale de eliberare pot fi efectuate de către un 
reprezentat al solicitantului străin, domiciliat în Paraguay şi aprobat 
de către directorul general al Vămilor şi Taxelor Indirecte. Este 
obligatoriu ca acest reprezentant să se folosească de documentaţii 
operaţionale speciale (inclusiv de cataloage şi imprimate de reclamă) 
pentru eliberarea respectivelor bunuri. 



Peru 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct.2.1. şi 2.1.1 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct.2.1. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct.2.1.2. 

 
Capitolul 4:  Produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct.2.1. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct.2.1. 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Arbuşti vii şi alte plante; bulbi; rădăcini; flori tăiate şi flori ornamentale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice şi pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten de 

grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau 

medicinale, paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 
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* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Nu există informaţii 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ  ŞI  PRODUSE  ALE  DISOCIERII  LOR;  GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE,   CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. 

 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET,  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.1 şi 2.2. şi 2.9. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.2. şi 2.6. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţ pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct 2.6. 

 
 
SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, pământ, piatra, var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora; materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau 
izotopilor 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.44 Reziduri radioactive sau periculoase. Deşeuri. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.03-10   2903.19 Izomeri alfa, beta şi delta. 

2903.59 Heptachlor-aldrin şi dieldrin-endrin. 
2910.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.02 3102.30  Nitrat de amoniu 

 
Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, masticuri şi cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, 
paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

clei, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36:  Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.04 Pocnitori care explodează la contactul cu pământul. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
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Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA ACESTORA 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DIN LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  ŞI OBIECTE 
DIN FIBRE VEGETALE IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE, DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON, 
HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 
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  hârtie sau carton  

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii. 

 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.02 Publicaţii şi articole contrare standardelor morale 
49.07 Bancnote,  devize,  certificate  financiare  plătibile  la  purtător,  cecuri  din 

călătorie. Vezi partea a II-a pct. 2.11. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
49.05 Hărţi de orice tip, vezi partea a II-a, pct. 2.7. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
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  Nu există informaţii.  

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.09 Haine uzate 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, pct.2.8 şi partea a 3-a 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.01-06 Încălţăminte uzata 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct.2.8. şi partea a 3-a 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi parţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA 
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  SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; 

STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE 
CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA, 
BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01-18 Metale  preţioase,  pietre  preţioase,  bijuterii  şi  alte  articole  de  valoare, 

monede. Vezi partea a 2-a pct. 2.11. 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.9. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, pct. 2.9. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
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  Nu există informaţii.  

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; parţi 

ale acestora din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS  SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare mecanice, 

parţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85:  Maşini şi echipamente electrice şi parţi ale acestora; aparate de  
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune; parţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) de semnalizare pentru 
căile de comunicaţii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parţi şi accesorii ale acestora 
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Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi parţi ale acesteia 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritimă sau fluvială 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de 

măsură, control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat şi alte produse 

similare; aparate de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare 
luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
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Capitolul 97: Capitol unic 

 
Nu există informaţii. 

 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale sau 
produse animaliere 

Regula generala: Produsele animale sunt admise la import doar 
daca sunt acompaniate de un certificat oficial de sănătate emis în 
ţară de origine şi care este întocmit în conformitate cu standardele 
de sănătate prevăzute în legislaţia în vigoare şi daca respecta 
reglementările stabilite cu privire la ambalarea, congelarea şi 
condiţiile de transport ce se aplica în fiecare caz în parte indiferent 
de volum şi de metoda de desfacere autorizata (Decretul Suprem 
nr. 004-93-AG). 
Trebuie să se tina cont şi de interdicţiile specificate în Convenţia 
Poştală Universala. 
2.1.1. Albine şi lipitori 
Albinele şi lipitorile pot fi importate pe baza prezentării unui 
declaraţii certificate din partea importatorului. 
2.1.2. Peşti, crustacee, moluşte şi altele 
Este obligatoriu să se obţină un certificat de sănătate, care va fi 
transmis către instituţia responsabila cu monitorizarea fermelor 
piscicole din Peru, CERPER (Decret legislativ nr. 93) 

 
 

2.2. Plante şi 
produse din plante 

Regula generala: Produsele agricole şi derivatele acestora sunt 
admise la import numai pe baza unui certificat oficial de sănătate 
emis de ţară de origine şi care certifica ca sunt respectate 
standardele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire 
la ambalarea, congelarea şi condiţiile de transport ce se aplica în 
fiecare caz în parte indiferent de volum şi de metoda de desfacere 
autorizata (Decretul Suprem nr. 004-93-AG). 

 
 

2.3. Pesticide 
utilizate  în 
agricultura 

O declarate legiferata din partea importatorului, întocmită pe baza 
modelului prezentat în MR nr. 276-92-AG necesară de Direcţia 
Generala a Vămilor este necesară pentru importul oricărui tip de 
pesticide sau substanţe similare. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Narcotice 
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O autorizatie 
eliberata de Oficiul 
General pentru 
Produse Chimice  şi 

13 
Compuşi din cadrul Ministerului Industriei (MICTI) este 
necesară pentru importul produselor chimice sau compuşilor 
chimici utilizate direct sau indirect la prepararea pastei de cocaina 
sau a cocainei clorhidrate (Decret legal nr. 25623). 

 

2.5. Produse 
farmaceutice                Urmare a decretelor nr. 25596 şi nr. 25779 următoarele documente 

trebuie prezentate în cazul importului unor produse farmaceutice 
cu titlu general şi de marca înregistrată: 
1. Declaraţia legiferata autentica din partea importatorului care să 

conţină următoarele informaţii: 
- numărul din registrul medical sau data de aplicare pentru 

obţinerea acestui număr 
 

- documente de transport în care să se menţioneze numărul 
de serie şi data de expirare a produsului 

 
- numele şi numărul de înregistrare standard al companiei 

importatoare sau distribuitoare 
 

2. Un certificat pe produs farmaceutic emis de autoritatea 
competenta din ţară de origine care să figureze în evidentele 
Serviciului WHO. În locul acestui certificat importatorul poate 
prezenta un certificat care să conţină acelaşi tip de informaţii 
emis de orice autoritate naţională de control competenta sau de 
o autoritate de resort străina cu sediul în ţară de origine. 

3. O autorizaţie legalizata de comercializare necesară de 
autoritatea competenta din ţară de origine 

4. Un certificat care să ateste rezultate negative la testele de 
seropozitivitate şi pentru virusul hepatic, tipurile A şi B, 
împreună cu un numărul seriei de producţie pentru produsele 
farmaceutice pe baza de sânge uman. 

5. In concordanta cu Decretul nr.016/2011, importul de vitamine 
este interzis daca nu este autorizat de catre Ministerul 
Sanatatii din Peru. 

6. Importul de echipament pentru telecomunicatii (ex. telefoane 
mobile) este restrictionat. Inainte de a importa orice 
echipament in tara,  importatorul are obligatia de a  obtine 
licenta de la Ministerul Transportului si  Comunicatiilor di 
Peru. 

 
 

2.6. Băuturi şi tutun Este necesar un certificat fitosanitar 
 
 

2.7. Imprimate, 
ziare, poze şi 
produse ale 
industriei de 
imprimare, 
manuscrise, schite 
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O autorizaţie din 
partea Ministerului 

 
Afacerilor  Externe  este necesară pentru importul oricăror lucrări 
geografice şi cartografice (Decretul Suprem nr. 570-87-RE). 

 

2.8. Importul de 
haine şi încălţăminte 
uzate 

Doar expediţiile de bunuri folosite sub forma de bagaje şi 
decoraţiuni interioare pot fi importate conform Decretului Suprem 
nr. 323-90-EF. Importul bunurilor destinate organizaţiilor 
caritabile sau  sub  forma de donaţii pentru sectorul public este 
autorizat în conformitate cu Decretul legal nr. 21942 şi cu Decretul 
Legislativ nr. 547. 

 
 
 
 
 

2.9. Importul de 
alimente conservate, 
cosmetice,   articole 
de parfumerie şi de 
toaleta, echipament 
medical                    şi 
chirurgical 

 
Importul acestora necesita o declarate legiferata din partea 
importatorului care să ateste numărul din registrul de sănătate sau 
data de aplicare a acestui număr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. Materiale de 
război O autorizatie din parte Ministerului de  Interne  (DICSCAMEC) 

este necesară pentru importul oricăror arme  şi muniţii, altele 
decât   muniţiile   de   război   destinate persoanelor  fizice 
(Legea nr. 25054),  explozibili şi  alte 
componente ale acestuia (Decretul nr. 086-92-PCM). 

 
 
 
 

2.11 Obiecte de 
valoare 

Este interzisa introducerea în scrisori sau în coletele poştale a 
bancnotelor sau a altor instrumente financiare negociabile, a 
cecurilor de călătorie, platina, aur sau argint (prelucrat sau nu), 
pietre preţioase, bijuterii şi alte articole preţioase. 

 
 
 
 
 
 

2.12. Obiecte de arta        În conformitate cu legea nr. 24047, pentru importul obiectelor de 
arta, a copiilor sau a cartilor mai vechi de 100 de ani este necesar 
un document emis de Institutul Naţional de Cultura. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.1. Completarea 
declaraţiei 
vamale 

Declaraţia  de  import  şi  diskette  trebuie  prezentata  la  vamă 
împreună cu copii ale următoarelor documente: 
- factura comerciala 
- conosamentul, scrisoarea de transport aerian, funcţie de caz 
- certificat de inspecţie 
- poliţa de asigurare 
- certificat de origine 
- certificat de calitate 
- certificat fitosanitar şi zoosanitar 
- declarate certificata 
- alte  documente  necesare,  în  funcţie  de  natura  bunurilor  în 

cauza 
Proprietarii, agenţii autorizaţi sau sponsorii care expediază direct 
bunurile în cauza trebuie să prezinte în original documentele 
menţionate mai sus. 

 
 

3.2. Certificat de 
inspecţie 

Pentru bunurile care au trecute pe factura comerciala o valoare 
FOB (fara a include taxele) mai mare de 2000 USD (sau 
echivalentul acestei sume exprimat intr-o alta deviza),   este 
necesară prezentarea unui certificat de inspecţie emis de 
autorităţile competente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3. Declaraţia cu 
privire la 
bunurile care nu 
sunt supuse 
controlului  
vamal 

Următoarele produse nu sunt supuse controlului vamal: 
- cadouri; 
- bunuri  aparţinând  diplomaţilor  străini  aflaţi  în  exerciţiul 

funcţiunii; 
- bunuri supuse procedurii de depozitare în vamă; 
- bunuri reţinute temporar de autorităţile vamale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Declaraţia cu 
privire la 
bunurile care 
sunt supuse 
controlului 

vamal 



Sunt supuse controlului  vamal  în  biroul  vamal  Callao  pentru 
traficul aerian şi maritim: 
-15% din toate bunurile prezentate intr-o zi şi care sunt 
acompaniate de un certificat de inspecţie; 
-30% din toate bunurile declarate şi prezentate intr-o zi de 
proprietari, reprezentanţi sau corespondenţi ai acestora, precum şi 
pentru bunurile declarate care nu sunt însotite de un certificat de 
inspecţie şi care au o valoare FOB de 2000 USD sau mai puţin. 

 
 
 
 

4. Diverse prevederi 
vamale 

4.1. Notificarea şi plata taxelor vamale 
Notificarea  declaraţiei selectata pentru verificarea documentelor 
prezentate  care  implica  bunuri  ce  necesită  inspecţia,  trebuie 
efectuata intr-un interval de 24 de ore de la prezentarea declaraţiei, 
iar bunurile selectate sunt  înscrise  pe  chitanţa  obişnuită  sau 
necesară  automatizat  eliberată  de  Serviciul  Financiar.  Aceste 
declaraţii sunt considerate ca înregistrate iar plata taxelor vamale poate 
fi efectuata la o filiala bancara abilitata  sau la biroul  de încasare al 
oficiului vamal. După efectuarea acestei operaţiuni următoarele 
documente trebuie returnate depunătorilor declaraţiei vamale: 
Pentru declaraţiile cu privire la bunurile scutite de controlul vamal: 
- originalul şi a doua copie a declaraţiei de import; 
- originalul şi cinci copii ale chitanţei  emise  automatizat  sau 

originalul şi patru copii ale  chitanţei  obişnuite  eliberată  de 
Serviciul Financiar. 

Pentru declaraţiile cu privire la bunurile supuse controlului vamal: 
-originalul şi cinci copii ale chitanţei emise  automatizat  sau 
originalul  şi   patru  copii  ale  chitanţei  obişnuite   eliberată   de 
Serviciul Financiar. 

 
Bunurile  care  necesita  inspectare  sunt  păstrate  de   Serviciul 
Importuri pana la recepţionarea chitanţei obişnuite sau necesară 
automatizat (eliberată de Serviciul Financiar), aceasta indicând ca plata 
taxelor a fost efectuata. 
Depunătorul declaraţiei vamale trebuie să plătească taxele indicate pe 
chitanţa obişnuita sau  necesară automatizat (eliberată de Serviciul 
Financiar) în numerar sau prin intermediul unui cec sau a altor 
instrumente de plata emise de instituţii bancare recunoscute. Intervalul 
pentru efectuarea acestei plaţi este de trei zile de la data primirii 
notificării, după aceasta perioada plata putând fi efectuata doar prin 
intermediul serviciului de încasare al biroului vamal de competenta, în 
plus adăugându-se  taxe  adiţionale  şi  penalizări calculate conform 
legii. 
Intr-un  interval  de  24  de  ore,  instituţia  bancara  transmite 
serviciului de încasări al vămii  competente  o  copie  a  chitanţei 
obişnuite sau necesară automatizat care confirma efectuarea plaţii şi 
prezintă stampila şi semnătura reprezentantului oficial al băncii; aceasta 
copie este însoţită de un raport zilnic  destinat  comparării. 
Reprezentantul oficial expediază raportul imediat către  Serviciul 
Importuri pentru a fi ataşat la declaraţia în cauza. 
Originalul   şi   cele   trei   copii   ramase   sunt   returnate   depunătorului 



declaraţiei care va 
păstra una dintre ele.  

 
4 
. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Bunurile care nu 
prezintă certificat de 
inspecţie 

Procedura de inspectare 
4.2.1Depunătorul  declaraţiei  este  solicitat  să  se  prezinte  la  
Serviciul   Importuri   cu   documentele   originale   menţionate   la 
punctul 3.1 şi trebuie să contacteze funcţionarul care va 
inspecta bunurile în cauza. 

 
 
 
 
 

4.2.2. O dată ce documentaţia a fost primita, funcţionarul vamal 
verifica daca aceasta este însoţită de chitanţa obişnuita sau 
necesară automatizat (eliberată de Serviciul Financiar) care 
confirma plata. Inspecţia poate fi efectuata doar după confirmarea 
plaţii. 

 
4.3.1. Funcţionarul vamal inspectează fizic bunurile comparând 
informaţiile din declarate cu informaţiile conţinute în documentele 
menţionate la punctul 4.2.1., şi aplicând regulile generale de 
interpretare a nomenclaturii din Tarifele Vamale Obişnuite, de 
evaluare a bunurilor şi prevederile legislaţiei cu privire la 
procedura vamală şi la reglementările menţionate mai sus. 

 
4.3.2. Daca valoarea declarata trebuie majorata, funcţionarul vamal 
este obligat, conform cu regulile emise în privinţa evaluării 
bunurilor, să întocmească un raport detaliat adresat Sefului 
Serviciului Importuri care să indice ajustările efectuate şi 
documentaţia invocata în efectuarea ajustării în cauza. Va ataşa o 
copie a raportului la declaraţia de import pe care va înscrie, în 
rubrica destinata Vămii, numărul raportului şi data întocmirii 
acestuia. 

 
4.3.3. După completarea acestei proceduri, funcţionarul vamal 
expediază declaraţia la Serviciul Eliberări Vamale, care va returna 
originalul şi a doua copie a declaraţiei de import depunătorului 
declaraţiei. 

 
4.3.4. Daca, după efectuarea inspecţiei, este necesară ajustarea 
taxelor, a valorii sau a greutăţii, etc., declaraţia trebuie returnata 
Serviciului Financiar care o va trimite la Serviciul Importuri care 
va întocmii o noua chitanţa de plata. 
Diferenţa dintre cifrele trecute în noua chitanţa de plata şi suma 
plătită anterior va fi plătită prin intermediul unei facturi de încasare 
necesară de Serviciul de Colectare Vamală care o va înainta către 
Serviciului Importuri pentru a fi ataşata declaraţiei în cauza. 

 

4.4. Bunurile care 
prezintă certificat de 
inspecţie 



 
 
 
 
4.4.1. Daca după 
efectuare inspecţiei 
fizice    a    bunurilor 

apare o diferenţa între ceea ce este indicat în certificatul de 
inspectare şi ceea ce a fost notat de funcţionarul vamal  cu 
privire la bazele utilizate la evaluarea cantităţii, calităţii şi a 
tarifului trimiterii, procedura de eliberare vamală nu va fi 
întreruptă iar funcţionarul vamal are la dispoziţie 48 de ore pentru 
a pregătii un raport tehnic detaliat (vor fi menţionate preturile 
utilizate, specificaţii tehnice, 

 
 
 
 
 

4.4.2. Administraţia 
Naţională a Vămilor 
solicita transmiterea 
de la autoritatea de 
control  competentă 
a documentaţiei 
tehnice utilizata 

 

 

la întocmirea certificatului de inspecţie; autoritatea de control 
trebuie să pună la dispoziţie aceste documente intr-un interval de 
zece zile de la primirea solicitării. 

 
4.4.3. Raportul întocmit de Administraţia Naţionala a Vămilor este 
trimis Serviciului de Verificare a Declaraţiilor astfel încât 
formalităţile să poată fi continuate şi daca este cazul, suma taxelor 
trebuie stabilita. 
Importatorului nu i se solicita prezentarea altor documente. 

 
4.4.4. La încheierea inspecţiei funcţionarul vamal returnează 
documentele menţionate la punctul 4.2.1 oficialităţilor vamale 
pentru a fi completate conform articolului 245, paragraful b din 
Decretul legislativ nr. 26014 
Pentru ca inspecţia să fie desfăşurată conform regulamentelor o 
descriere detaliata este furnizata asupra declaraţiei de import. 

 
4.4.5. La încheierea formalităţilor vamale Serviciul Importuri va 
expedia Serviciului de Verificare a Declaraţiilor pentru o verificare 
suplimentara toate fisele ce conţin documentaţia în cauza, inclusiv 
chitanţa normala sau necesară automatizat (necesară de Serviciul 
Financiar) care atesta efectuarea plaţii. 

 
 

Importul de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată este interzis exceptând următoarele 
condiţii: 
- ca bagaj neînsoţit, atunci când articolele în cauza sunt justificate ca fiind efecte personale 

ale unui calator care a prezentat paşaportul sau alte documente oficiale în momentul 
verificării bagajului, şi cu condiţia ca bagajul să ajungă la destinaţie intr-un interval de 1-4 
luni după data intrării în ţară a calatorului; 

- ca donaţii, care pot fi efectuate doar prin intermediul organizaţiilor acreditate de guvernul 
peruvian pentru a primii donaţii 



Trimiterile poştale care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi returate expeditorului. Costurile 
corespunzătoare (taxele nu vor fi anulate, alte costuri incluse de operaţiunea de returare) vor fi 
facturate şi suportate de acesta. 

 
 
 
Actualizare Circulara UPU 84/02.07.2018 
 

Nu este posibilă expedierea sau distribuirea trimiterilor internaţionale ce conţin baterii cu litiu, 
lichide sau aerosoli, datorită restricţiilor stabilite de către liniile aeriene utilizate de către operatorul 
poştal pentru transportul de poştă internă şi internaţională. Aceasta include şi trimiterile greşit 
îndrumate şi tranzitul via Peru. 
 
 
 
 
 
 



POLINEZIA FRANCEZA 
 
 
 
 

Obiecte interzise 
 
- conform art. 25 al Conventiei Postale Universale 

 
 
 
 
 
Actualizare Circulara UPU 115/20.08.2018 
 

Autoritatea Aviaţiei Civile din Franţa, organ abilitat în probleme legate de transportul aerian, a 
autorizat Biroul de Poştă şi Telecomunicaţii cu începere de la 26 ianuarie 2018 să trimită, primească şi 
prelucreze în tranzit poştal trimiteri conţinând bunuri periculoase după cum urmează: 

- trimiteri ce conţin un maxim de 4 elemente cu litiu sau 2 baterii cu litiu, instalate în 
echipamente; 

- trimiteri de poştă de scrisori ce conţin elemente sau baterii cu litiu-metal sau litiu-ion, instalate 
în echipamente, ambalate in conformitate cu Instrucţiunile de ambalare nr. 967, secţiunea II, sau 
Instrucţiunile de ambalare nr. 970, secţiunea II, după caz, din Instrucţiunile Tehnice ICAO (Organizaţia 
Internaţională de Aviaţie Civilă) (a se vedea şi Reglementarile UPU pentru cerinţe suplimentare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 POLINEZIA FRANCEZA 



POLONIA 
 
 
 

1. Posta de scrisori 
1.1. Obiecte interzise: vezi 2.1.1. - 2.1.6. 
1.2. Obiecte admise conditionat: vezi 2.1.1. - 2.1.6. 

 
2. Colete postale 
2.1. Obiecte interzise sau admise conditionat 
2.1.1 Din motive de securitate publica 
2.1.1.1 Obiecte interzise 
- arme de foc, munitii si substante explozive 
2.1.1.2 Obiecte admise conditionat: nu sunt 
2.1.2 Din motive sanitare 
2.1.2.1 Obiecte interzise 
- stupefiante, daca destinatarul nu detine un certificat de import eliberat de catre Ministerul 

Sanatatii 
- trimiterile  care  contin  imbracaminte  uzata  nu  vor  fi  returate,  ci  prelucrate  conform 

instructiunilor de inspectie sanitara din Polonia. 
2.1.2.2 Obiecte admise conditionat 
- substante veninoase: pentru importul lor este necesar un permis eliberat de un Inspector 

Sanitar al Poloniei 
- urne cu cenusa: pentru importul lor este necesar un permis eliberat de Oficiul Comunal sau 

Municipal din localitatea unde urmeaza sa se efectueze ingroparea 
2.1.3 Pentru protectia animalelor si plantelor 
2.1.3.1 Obiecte intezise 
- frunze, coji de legume, cartofi, cu exceptia cojilor de fructe, lamai si simburi de migdala 
- pamint, ingrasaminte naturale 
- paraziti vii, microbi si virusi care provoaca boli ale plantelor 
- animale bolnave 
- cadavre 
- parti de animale si produse din acestea 
- papagali 
2.1.3.2 Obiecte admise conditionat 
- plante proaspete si uscate 
- fructe, seminte si produse din plante proaspete. 
Sunt admise doar dupa un examen sanitar al unui serviciu oficial de protectie si carantina 
pentru plante care sa ateste ca sint necontaminate cu boli, paraziti sau buruieni 
- animale vii 
Admiterea lor se face doar pe baza unui examen medical efectuat de catre medicul veterinar 
care sa ateste ca nu sunt bolnave 
- produse crude de origine animala (intestine, lina, copite ), hamuri uzate si orice fel de 

obiecte care intra in contact direct cu animalele 
Admiterea lor se face pe baza unui permis eliberat de catre Ministerul agriculturii. 

 
2.1.4. Din motive specifice importului de arme 
2.1.4.1 Obiecte interzise: vezi 2.1.1.1. 
2.1.4.2 Obiecte admise conditionat: nu sunt 
2.1.4.3 Din motive de monopol de Stat, etc.: nu sunt 
2.1.5 Din alte motive 
2.1.5.1 Obiecte interzise 
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- monele in circulatie in Polonia 
2.1.5.2 Obiecte admise conditionat 
- radio-emitatoare si piesele lor 
Restrictiile de import decurg din dispozitiile de tarif vamal, iar admiterea lor se face pe baza 
unui permis eliberat de catre Ministerul comertului exterior. 

 
3. Dispozitii speciale, vamale sau altele 
3.1 Completarea declaratiilor vamale 
A – Declaratia vamala trebuie completata citet si corect, avand mentionate in mod special 
urmatoarele precizari: 
- descrierea exacta a continutului 
- greutatea bruta si neta a marfurilor 
- tara de origine a marfurilor 
- cantitatea din fiecare fel de marfa 
- valoarea 
- adresa expeditorului si destinatarului. 

 
3.2 Necesitatea introducerii facturilor normale si consulare, etc. 
- nu este necesar 

 
3.3. Necesitatea introducerii certificatelor de origine, permiselor de import, etc. 
A – Documentele cerute pentru obiectele admise conditionat (permis de import, certificat de 
sanatate) sint indicate la puntele 2.1.1 - 2.1.6. 
Obiectele supuse restrictiilor de import sint considerate rebut daca destinatarul nu prezinta 
documentele necesare intr-un interval de 28 de zile la cererea biroului vamal. Vamuirea 
trimiterilor se efectueaza la birourile vamale din: Gdynia, Bytom, Lodz, Poznan, Przemysl, 
Szczecin. 

 
3.4. Dispozitii vamale si de alt fel 
A – Expeditorul trebuie sa se informeze daca trimiterile lui sint acceptate in Polonia. 
- coecintele nerespectarii dispozitiilor sint suportate de catre expeditor 
- pentru colete postale este indispensabil un ambalaj solid si bine legat. 
- expeditorul trebuie sa indice in mod corect continutul trimiterii. 

In cazul nedeclararii continutului in cazul unui recipient inchis ermetic, acesta va fi deschis 
de catre autoritatile vamale, pe riscul expeditorului. 

 
3.5 Dispozitii care privesc confiscarea trimiterilor postale de catre vama 
A – Regulamentul fiscal prevede pedepse pentru evaziunile fiscale daca delictul comis consta 
in diminuarea veniturilor fiscale, sau in infractiunea de interzicere a intrarii, iesirii sau 
tranzitului, in cazul in care acordurile cu celelalte tari nu prevad alte solutii. Pedepsele sint 
urmatoarele: 

- amenzi 
- confiscarea obiectului delictului 
- privarea de libertate 

In cazul in care frauda este evidenta (fund dublu sau perete dublu al unui colet) indica in mod 
clar ca intre destinatar si expeditor a existat o intelegere asupra falsei declarari a continutului 
pentru micsorarea veniturilor fiscale, sau incalcarea interdictiilor de intrare, iesire sau tranzit 
stabilite pentru strainatate, responsabilitatea penala se rasfrange automat si asupra 
destinatarului trimiterii. 

 
Serviciul de cutii cu valoare declarata nu exista. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

01.01-06 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albine, lipitori, viermi de mătase. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Importurile sunt supuse inspecţiei Centrului de Control pentru Protecţia 

Animalelor. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Toate produsele cuprinse în anexa 1 a convenţiei de la Washington   

(CITES). De exemplu: fildeş, carapace de broască ţestoasă, coarne, gheare, 
unghii, copite şi pliscuri. Importul de sperma de porci, care provin din alte 
ţări decât: Austria,  Canada, Emiratele Arabe Unite, Finlanda, Norvegia, 
Noua-Zeelanda, Suedia şi Elveţia. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Coarnele  anumitor  animale  necesita  inspecţia  Centrului  de  Control 
pentru Protecţia animalelor. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Zambila de apă. Toate produsele cuprinse în anexa 1 a convenţiei de la 

Washington (CITES). 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Plante vii cu rădăcini necesita un certificat de calitate de la Centrul 
Naţional pentru Igiena şi Calitatea Produselor agroalimentare . 
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Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Toate produsele din acest capitol necesita un certificat de calitate emis de 

Centrul pentru Igiena şi Calitatea Produselor agroalimentare şi trebuie să fie 
însoţite de un certificat fitosanitar emis de ţara de origine. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
09.01-09.10 Toate produsele din acest capitol necesita un certificat de calitate emis de 

Centrul  pentru  Igiena  şi  Calitatea  Produselor  agroalimentare,  cu 
excepţia cafelei, ceaiului şi mate. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate produsele din acest capitol necesita un control de la Direcţia Generala a 

Creşterii Animalelor în ceea ce priveşte cerealele pentru hrana animalelor. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; 
gluten de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe  şi  fructe  oleaginoase;  seminţe  şi  fructe  diverse;  plante 

industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Soia şi lupinul necesita un control în ceea ce priveşte destinaţia 

acestora.  Frunzele  de  coca  şi  canabis  necesita  autorizaţie  de  la 
Institutul Naţional pentru Farmacie şi Medicamente. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Răşina de canabis şi opium necesită la import o autorizaţie de la Institutul 

Naţional pentru Farmacie şi Medicamente. 
 

Capitolul 14: Materiale   pentru   împletit   şi   alte   produse   de   origine   vegetală, 
nedenumite şi necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi  şi  uleiuri  de  origine  animală  sau  vegetală;  produse  ale 

disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară  de origine animală sau 
vegetală 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Uleiurile animale necesita inspecţia 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Toate produsele menţionate la acest capitol necesita inspecţia 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

17.01-04 Nu este admis importul de ciocolata cu zaharina. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18.01-06 Este interzis importul substanţelor ce conţin zaharina. 

 
Capitolul 19:  Preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de 

lapte; produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-05 Este interzis importul substanţelor ce conţin zaharina. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

20.01-09 Este interzis importul substanţelor ce conţin zaharina. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele de la acest capitol necesita un certificat de calitate de la 
Centrul Naţional de Igiena şi Calitate a Produselor agroalimentare. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
21.01-06 Este interzis importul substanţelor ce conţin zaharina. 
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* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele de la acest capitol necesita un certificat de calitate de la 
Centrul Naţional de Igiena şi Calitate a Produselor agroalimentare. 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

Nu există informaţii 

Capitolul 23: Reziduuri  şi  deşeuri  ale  industriei  alimentare;  nutreţuri 
animale 

pentru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Este necesară prezentarea unui document la importul de reziduuri 

periculoase. 
 

Capitolul 27: Combustibili  minerali,  uleiuri  minerale  şi  produse  rezultate  din 
distilarea acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28:  Produse  chimice  anorganice;   compuşi   organici   şi   anorganici   ai 

metalelor preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor 
radioactive sau ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-28.51 Materiale radioactive 

 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Substanţele psihotrope necesita autorizaţia Institutului Naţional de 

Farmacie şi Medicamente. 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06.1.1 Toate aceste produse necesită autorizaţie de la Institutul Naţional de 

Farmacie şi Medicamente 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 

şi preparate cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Aceste produse trebuie să fie însoţite de un certificat care să ateste ca acestea 

nu sunt periculoase pentru sănătate. 
 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere,  lumânări  şi  articole  similare,  paste  de  modelat,  ceara 
dentara şi compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Aceste produse trebuie să fie însoţite de un certificat care să ateste ca acestea 

nu sunt periculoase pentru sănătate. 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 

Piroforice; materiale inflamabile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Substanţe considerate ca inflamabile sau periculoase 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01-26 Substanţe considerate ca fiind inflamabile. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.01-17 Este necesară prezentarea unui document la importul de reziduuri 

periculoase. 
 
 
SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
41.01-11 Pieile de animale menţionate în anexa 1 CITES 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anumite piei de animale incluse în anexa II CITES necesita la 
import un certificat de origine. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
42.01-06 Pieile de animale incluse în anexa 1 CITES 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anumite piei de animale incluse în anexa II CITES necesita la import un 
certificat de origine. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01-04 Pieile de animale incluse în anexa 1 CITES 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anumite piei de animale incluse în anexa II CITES necesita la import un 
certificat de origine. Pieile de pui de foca sunt supuse unei licenţe a 
Direcţiei generale a comerţului exterior. 
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SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 
rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din 
carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 49: Produse  de  editare,  de  presa,  sau  de  alte  industrii  grafice;  texte 

manuscrise sau dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Publicaţii obscene sau imorale. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lâna, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Eşantioane, cu excepţia celor care provin din ţări ale EFTA şi CE. 

 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Eşantioane, cu excepţia celor care provin din ţări ale EFTA şi CE. 

 
Capitolul 56: Vata, pâsla şi  articole netesute; fire speciale; sfori,  funii, frânghii, 

articole de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; b 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 63: Alte  articole  textile  confecţionate;  seturi;  îmbrăcăminte  purtata; 
zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64:Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.01-06 Pieile de origine animală menţionate în anexa 1 CITES. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anumite piei de origine animală incluse în anexa II CITES necesita la 
import un certificat de origine. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele,  umbrele  de  soare,  parasolare,  bastoane,  bice,  cavase  şi 

părţile lor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT, AZBEST, 

MICA  SAU  ALTE  MATERIALE  SIMILARE;  PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine  sau  de  cultura,  pietre  preţioase  sau  similare,  metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; 
bijuterii de fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18                      Aceste produse sunt admise doar dacă sunt expediate în trimiterile 

cu valoare declarata. Aceste produse necesita aplicarea mărcii 
Biroului Naţional de marcare. 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 

APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Aparate termice pentru uz domestic sau industrial precum şi 

dispozitivele sau accesoriile cu gaz necesita la import un certificat 
eliberat de Institutul de Calitate din Portugalia. 

 
Capitolul 85:            Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate  de înregistrare sau 

de reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de 
reproducere a  imaginii şi  a  sunetului pentru televiziune, şi părţi şi 
accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Aparate termice pentru uz domestic sau industrial precum şi dispozitivele 

sau accesoriile cu gaz necesita la import un certificat eliberat de Institutul 
de Calitate din Portugalia. Echipamentele electrice pentru instalaţii a căror 
tensiune nominala este cuprinsa între 50 V şi 1000 V de curent alternativ, 
sau între 75 V şi 1500 V de tensiune continua sunt supuse uneia dintre cele 
patru condiţii de mai jos: 
- marca de conformitate 
- certificat de conformitate cu normele de siguranţă 
- certificat de conformitate al fabricantului 
- certificat eliberat de Institutul de Calitate din Portugalia care garantează 

normele de securitate. 
 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 87: Automobile,  tractoare,  biciclete  şi  alte  vehicule  terestre;  părţi  şi 

accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90:  Instrumente  şi  aparate  optice,  fotografice  sau  cinematografice,  de 

măsură, de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico- 
chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

90.01-33 Produsele care conţin piele de origine animală menţionate în anexa 1 
CITES. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produsele care conţin piele de origine animală menţionate în anexa 2 
CITES.Dacă aceste produse conţin metale preţioase, acestea trebuie să 
fie expediate în trimiteri cu valoare declarata. Aceste produse necesita 
aplicarea mărcii Biroului Naţional de marcaj. Echipamentele electrice 
pentru instalaţii a căror tensiune  nominala este cuprinsa între 50 V şi 
1000 V de curent alternativ, sau între 75 V şi 1500 V de tensiune 
continua sunt supuse uneia din cele patru condiţii de mai jos: 
- marca de conformitate 
- certificat de conformitate cu normele de siguranţă 
- certificat de conformitate al fabricantului 
- certificat  eliberat  de  Institutul  de  Calitate  al  Portugaliei  care 
garantează normele specifice de securitate 
Aparatele termodomestice sau termoindustriale şi dispozitivele lor necesita 
un certificat din partea Institutului potughez de calitate. 

 
Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01-14 Produsele care conţin piele de origine animală menţionate în anexa 1 

CITES. 
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* Obiecte admise condiţionat 
Dacă aceste produse conţin metale preţioase, acestea trebuie să fie 
expediate în trimiteri cu valoare declarata. Aceste produse necesita 
aplicarea mărcii Biroului Naţional al Mărcilor. Produsele care conţin 
piele de origine animală menţionate în anexa 2 CITES. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
92.01-09 Produsele care conţin piele de origine animală menţionate în anexa 1 CITES. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Echipamentele electrice pentru instalaţii a căror tensiune nominala este 
cuprinsa între 50 V şi 1000 V de curent alternativ, sau între 75 V şi 1500 V 
de tensiune continua sunt supuse uneia din cele patru condiţii de mai jos: 
- marca de conformitate 
- certificat de conformitate cu normele de siguranţă 
- certificat de conformitate al fabricantului 
- certificat  eliberat de  Institutul Portugaliei de  calitate  care  garantează normele de 
securitate 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Substanţe considerate ca inflamabile. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate armele necesita autorizaţie de la politia de siguranţă publica. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobila,  mobilier  medico-chirurgical;  lenjerii  de  pat;  aparate  de 
iluminat nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare 
luminoase, semne luminoase,  placi  indicatoare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Echipamentele electrice pentru instalaţii a căror tensiune nominala este cuprinsa între 

50 V şi 1000 V de curent alternativ, sau între 75 V şi 1500 V de tensiune continua sunt 
supuse uneia din cele patru condiţii de mai jos: 

- marca de conformitate 
- certificat de conformitate cu normele de siguranţă 
- certificat de conformitate al fabricantului 
- certificat eliberat de Institutul Portugaliei de calitate care garantează normele specifice 

de securitate 
 

Capitolul 95: Jucării,   jocuri,   articole   pentru   divertisment   sau   sport;   părţi   şi 
accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat  

95.01-08 
 
Ediţie 2007 

Produsele de la acest capitol necesita la import autorizaţie de la  
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Inspectoratul General pentru Jocuri. 

 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18  Produsele care conţin piele de origine animală menţionate în anexa 1 

CITES. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Produsele care  conţin  piele  de  origine  animală  menţionate  în  anexa  2 
CITES. Aparate  termice  domestice  sau  industriale  şi  dispozitivele  sau 
accesoriile cu gaz necesita un certificat eliberat de Institutul de Calitate al 
Portugaliei.  Produsele   din  metale  preţioase  necesita  aplicarea  mărcii 
Biroului Naţional al Mărcilor. 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
Portugalia nu a publicat partea a doua. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

Formalităţi şi proceduri pentru achitarea taxelor la vama pentru pachetele mici şi 
coletele. 

 
1.  În declaraţia vamală expeditorul trebuie să menţioneze următoarele: 
- numele şi adresa destinatarului şi expeditorului 
- indicaţia mărfii 
- greutatea mărfurilor şi costul exprimat în moneda utilizata pentru tranzacţie 
- suma totala a transportului 
- numărul total al volumelor din depeşă 
- provenienţa şi originea mărfurilor 

 
• Atunci  când  este  vorba  de  o  tranzacţie  comerciala,  va  trebui  ataşată la  declaraţia 

vamală o factura comerciala. 
 
• Atunci când este vorba de eşantioane, produse promoţionale sau alte mărfuri care nu 

fac obiectul unei tranzacţii comerciale dar sunt adresate unei firme, expeditorul va 
trebui să elaboreze o factura, pe care să menţioneze "suma totala pentru vama". 

 
• Atunci când este vorba de un cadou pentru o persoana fizica, valoarea acestuia va 

trebui corect introdusa în declaraţia vamală. 
 
• Atunci când este vorba de un export temporar, re-export sau retur, acest lucru va trebui 

să fie semnalat cu caractere vizibile pe exteriorul trimiterii. 
 
• Dacă mărfurile provin dintr-o ţara cu care CEE are un aranjament poştal, expeditorul 

va trebui să prezinte documentele: EUR 1, EUR 2, sau Formularul A. 
 
Toate documentele care însoţesc mărfurile trebuie să fie puse intr-un plic la exteriorul 
trimiterii (depeşei). 

 
2. Serviciile vamale efectuează vămuirea pentru toate pachetele şi coletele poştale cu 

condiţia: 
2.1. Să posede toată documentaţia legală necesară. Dacă nu se respectă, se vor cere 

destinatarului pe baza unui aviz de vămuire. 
2.2. Ca mărfurile să poată fi scutite de drepturi vamale 

 
3. Politica de scutiri vamale şi fiscale acordate pentru importul de mărfuri stabileşte 

ca produsele cum ar fi tutunul, alcoolul, băuturile alcoolice, parfumurile,  apa  de 
toaleta, cafeaua, sau ceaiul sunt supuse plăţii de drepturi şi/sau de taxe (accize şi TVA), 
chiar dacă aceste produse sunt schimbate între ţări ale Uniunii Europene. 

 
Trimiterile care conţin astfel de produse sunt exonerate de drepturi vamale, etc., numai 
dacă sun respectate următoarele condiţii: 

3.1. Trimiterile au un caracter ocazional; ele sunt adresate de expeditor destinatarului, 
fara nici o plata în sarcina acestuia din urma. 
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3.2. Mărfurile  sunt  rezervate  utilizării  personale  sau  familiale  ale  destinatarilor. 

Valoarea mărfurilor provenind din ţările care nu fac parte din Uniunea europeana 
nu poate depăşi 45 EUR. 

3.3. Limitele cantitative de import, aplicabile tuturor tarilor, inclusiv ţările Uniunii 
europene, sunt: 

a) pentru tutun (un singur articol din cele de mai jos): 
- 50 ţigarete; 
- 25 ţigări de foi; 
- 10 trabucuri; 
- 50 grame de tutun de fumat. 

b) pentru  alcool,  băuturile  alcoolice,  băuturile  distilate,  băuturile  spirtoase  sau 
asemănătoare: 1 litru sau 

 
pentru vin: 2 litri 

 
c) pentru produsele diverse (un singur articol din cele de mai jos): 

- 50 grame de parfumuri; 
- 0,25 litri de apa de toaleta; 
- 500 grame de cafea; 
- 200 grame de extras sau esenţă de cafea; 
- 100 grame de ceai; 
- 40 grame de extras sau de esenţa de ceai. 

 
Mărfurile care fac obiectul limtărilor cantitative mai sus menţionate şi care sunt expediate 
în cantităţi superioare limitelor indicate nu beneficiază de exonerarea de taxe şi drepturi. 

 
 
4. Depeşa  oficiala. Ea  este  trecuta  de  serviciile  vamale,  dacă  valoarea  vamală  a 

mărfurilor nu depăşeşte 500 EUR. 
4.1. Destinatarul va trebui: 

- imediat ce este posibil, să prezinte la vama toata documentaţia care ii poate fi 
ceruta; 

- să efectueze vămuirea mărfurilor, a căror valoare depăşeşte suma de 500 EUR. 
 
Mărfurile al căror import este interzis sau a căror declaraţie vamală duce la presupunerea 
unei fraude vor fi reţinute de către serviciile vamale, în conformitate cu legislaţia naţională 
sau comunitare. 

 
Nota: Informaţiile de mai sus privesc numai circulaţia mărfurilor între ţările care nu 
aparţin CEE şi Portugalia. 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Animale   vii,   cu   excepţia   albinelor,   lipitorilor,   viermilor   de   mătase, 

paraziţilor 
 

* Obiecte admise condiţionat 

Albine vii şi lipitori. Vezi partea a II-a, 2.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne (toate tipurile) şi măruntaie comestibile. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti şi crustacee (toate tipurile), moluşte şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala, produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Copaci şi puieţi. Vezi partea a 2-a, 2.2 

 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi flori ornamentale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 7: Plante comestibile, anumite tipuri de rădăcini şi tuberculi 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; cereale diverse, seminţe şi fructe; plante 

industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII  LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE  PRELUCRATE, CEARA    DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Produse fabricate pe baza de grăsime de porc 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau alte parti de plante 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01-09 Băuturi alcoolice şi spirtoase 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, nutreţ pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01-09 Produse stricate,  nocive  pentru  sanatate;  produse  improprii  consumului 

uman 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori artificiali ai acestuia 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Ţigarete (ţigări). Vezi partea a 2-a, 2.5. 

 
 
SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulfuri, pământ, piatra, materiale pentru tencuit, var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minerale, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora; materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau 
izotopilor 

 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Produse farmaceutice, medicamente şi narcotice utilizate în farmacii. Vezi 

partea a 2-a, 2.8. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; pigmenţi şi alte materii 
colorante; vopsele şi lacuri; chit şi mastic; cerneluri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon modificat; clei; enzime 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 36: Explozibili; substanţe pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; preparate 

combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Produse explozive şi pirotehnice 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Filme (inclusiv cele imprimate pe casete video) pornografice 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Produse  chimice  ale  industriei  locale  sunt  importate  numai  în  baza 

autorizaţiei emisă de autorităţile pertinente 
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SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA ACESTORA 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, 

geamantane şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA IX :  LEMN, CARBUNE DIN LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE ŞI OBIECTE 
DIN FIBRE VEGETALE IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE, DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON, 
HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, tablouri şi alte produse tipografice; manuscrise, texte 
dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Publicaţii  tipărite  cu  caracter  politic  de  natura  subversiva  şi  care  pot 

prejudicia securitatea naţională; felicitări cu mecanisme muzicale 
 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente produse manual 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Ţesături produse manual 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Pâslă vătuită; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 

6 



Qatar 
 

Capitolul 58: Materiale speciale ţesute; ţesături buclate; dantele, tapiserie, pasmanterie, 
broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; textile 

ce pot fi utilizate în scop industrial 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01-10 Haine imprimate cu numele lui Alah sau versete din Coran. 

Haine militare sau din aceasta categorie. 
 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE,BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI  DIN  ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Pălării şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene prelucrate, puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA 

SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; 
STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 

PRETIOASE SAU SIMILARE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA, BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: (capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01- 
18 

Mijloace de plata de toate tipurile, devize false 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a, 2.12 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Articole din fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
 

8 



Capitolul 77: (Rezervat pentru utilizare ulterioara în sistemul armonizat) 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte metale comune; materiale metalo-ceramice, articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metal; părţi ale acestora 
din metal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactoare nucleare, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare mecanice, 

parti ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01- 
85 

Substanţe  contaminate  cu  praf  radioactiv;  substanţe  radioactive  şi  produse 
periculoase toxice 

 
 
 

Capitolul 85: Maşini şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de înregistrat sau 
de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete 
de televiziune; parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Echipamente de emisie şi recepţie; echipament de telecomunicaţii de lunga 

distanta. Vezi partea a 2-a, 2.13. 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:   Locomotive de cale ferata şi de tramvai, sine pentru calea ferata sau tramvai, 
parti ale acestora; echipamente mecanice (şi electromecanice) de semnalizare 
trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Ambarcaţiuni maritime şi fluviale 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente optice, fotografice, cinematografice de măsură, control sau 

precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, 
parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Instrumente de măsură. Vezi partea a 2-a, 2.14. 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme, muniţii, explozibili şi componente utilizate în fabricarea acestora 



SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat şi alte produse 
similare; aparate de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare 
luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Importul de faruri de vehicule cu motor este interzis fara o autorizaţie a 

autorităţilor competente 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri şi articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Avioane de jucărie care funcţionează pe baza de telecomanda; jocuri de 

noroc 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Unelte de pescuit formate din 3 parti, cu diametrul segmentului principal de 

max. 4 cm 
Articole publicitare care promovează fumatul 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii. 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
 
 

2.1. Animale şi 
produse de origine 

animală – albinele, lipitorile, viermii de mătase şi paraziţii trebuie 
să fie închise în cutii construite astfel încât să se evite orice pericol 
pe timpul transportului 

 
 
 
 
 

2.2. Plante şi 
produse vegetale – 

sunt interzise la import  fara o autorizaţie emisă de  autorităţile 
competente 

 
 
 
 

2.4. Băuturi 
alcoolice şi 
spirtoase 



– vinul şi băuturile 
alcoolice destinate 

misiunilor diplomatice pot fi importate fara o autorizaţie 
prealabila. 

 

2.5. Tutun –                importul de ţigarete este interzis în cazul în care pe pachete nu 
există următoarea precizare: ‘smoking tobacco is one of the 
principal causes of cardio-vascular and pulmonary 
diseases’/’fumatul este unul din principalele cauze pentru bolile 
cardio-vasculare sau pulmonare’ 

 

2.8. Produse 
farmaceutice – 
importul 

produselor farmaceutice, medicamentelor şi a narcoticelor 
utilizate în farmacie este interzis fara o autorizaţie prealabila emisă 
de                                 autorităţile                                  competente 

 
 
 
 
 

2.12. Perle naturale 
şi de cultura, pietre 
preţioase şi metale 
preţioase,  articole 
din acestea, imitaţii 

 

 
– importul de platină, aur, 
bijuterii, alte articole de valoare este permis numai în trimiteri cu 
valoare declarata 

 
 
 

2.13. Receptoare 
de televiziune – 

importul de echipamente de transmisie şi recepţie de 
telecomunicaţii, a aparatelor telefonice, a materialelor tipărite şi 
audio-vizuale  este interzis fara o autorizaţie prealabila emisă de 
autorităţile competente 

 

2.14. Instrumente 
de măsură – 

importul instrumentelor de măsurare a greutăţii este interzis fara o 
autorizaţie prealabila emisă de ‘Weights and Measures Department 
of the Ministry of Finance, Economy and Trade’ 



Qatar 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
 

3.4. Prevederi 
vamale diverse 

– nu sunt acceptate trimiteri simple sau înregistrate, trimiteri EMS 
şi colete poştale care conţin pudre. Măsură a fost luata pentru a 
stopa                  propagarea                   bacilului                   antrax 

 
 
. 
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                                                                                      Rep. Dominicana 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise la import (sau tranzit) 
1. Bani în numerar 
2. Articole din sticlă 
3. Arme de foc de toate tipurile 
4. Opium, morfină, cocaină şi narcotice de orice tip 
5. Animale vii 
6. Trimiteri care conţin agrafe/capse 
7. Reviste cu caracter obscen sau imoral 
8. Substanţe explozibile, materiale inflamabile şi alte materiale periculoase 
9. Articole care sunt interzise la import şi în circulaţie în ţara de destinaţie 

 
 Operatorul  postal  al  Dominicai,  Dominica  Postal  Service  doreste  sa  informeze  operatorii 
desemnati ai tarilor membre ale Uniunii ca, incepand cu 1 septembrie 2018, nu vor mai putea fi 
trimise cu/din destinatia Dominica trimiterile postale continand sprayuri cu aerosoli sau baterii 
si/sau acumulatori cu litiu. Conform articolului 19.1.3 al Conventiei UPU aceste articole nu vor 
mai fi acceptate de catre companiile aeriene.

In  consecinta,  Dominica  Postal  Service  informeaza  operatorii  desemnati  ca  toate 
trimiterile postale continand aceste articole vor fi tratate conform articolelor 19-101 si 19-201 
ale Regulamentului Conventiei.
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Rep. Centrafricana 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animalele vii (cu excepţia cazului în care se obţine autorizaţie) 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE VEGETALE 
 

Capitolul 6: Copaci vii şi alte plante; bulbi, rădăcini şi alte produse similare; flori tăiate şi 
frunze ornamentale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii. 
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Rep. Centrafricana 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materii vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI 
DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
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Rep. Centrafricana 
 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.08 2208.90 Absint şi alte produse similare. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Tutunul este admis la import doar în anumite condiţii. 

 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 
Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi pietre; materiale pentru tencuit; var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate prin distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.10 Carburant 
27.11 2711.13 Butan 

 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 

preţioase, ale metalelor din pământuri rare şi elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.34 Nitriţi şi nitraţi. 
28.44-45 Mostre care conţin elemente radioactive utilizate în scopuri medicale sau 

ştiinţifice. Materiale radioactive. 
 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.03 Produse pe baza de aerosoli. 
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Rep. Centrafricana 
29.38-39 Substanţe anestezice, nocive sau toxice, şi substanţe cu alte caracteristici 

pasibile să producă probleme serioase sau îmbolnăviri(maladii) în cazul 
scurgerii acestora. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.03-04 Droguri şi medicamente, altele decât mostrele de otrăvuri, de substanţe 

toxice sau de droguri şi medicamente prescrise, ambalate şi expediate 
conform solicitărilor de prevenire. 

30.06 3006.60 Preparate contraceptive. 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.03-04 Peroxizi organici cum ar fi vopseaua pentru păr sau pentru textile. 
32.08-10 Vopsea inflamabila şi dizolvanţi pentru vopsea 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase, produse de parfumerie şi produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi organici de suprafata, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara 

artificiala, ceara preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi 
articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza 
de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.02 Articole pentru curăţat. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
35.06 Adezivi. 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, articole pirotehnice, chibrituri, 

aliaje pirofolice 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.3 3603.00 Detonatoare. 
36.4 Artificii, rachete şi pocnitori. 
36.5 3605.00 Chibrituri de toate tipurile. 
36.6 Preparate combustibile. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.06 Filme pornografice. 
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Rep. Centrafricana 
 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Materiale plastice şi articole similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.14 4014.10  Prezervative. 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Articole din piele; articole de curelărie sau şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale (altele decât cele de vierme 
de mătase) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; 
PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE 
VEGETALE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări în pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 
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Rep. Centrafricana 
 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI 
CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton, hârtie şi articole din hârtie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02 Cărţi şi publicaţii cu caracter pornografic. 
49.11 4911.99 Imprimate cu referire la bilete străine de loterie. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesuturi din păr de cal 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesuturi din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56:   Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesuturi speciale; ţesuturi buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesuturi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cavase şi părţi ale 
acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
 

Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02 Diamante neprelucrate. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
76.06-07 Plăci de aluminiu. 
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Capitolul 77: (Rezervat) 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.24 Extinctoare care conţin gaze comprimate 

 
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.05 Articole puternic magnetizate 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Locomotive, echipamente pentru căile ferate şi părţi ale acestora; dispozitive 
de prindere pentru şinele de cale ferata şi tramvai; aparate mecanice (inclusiv 
electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele de cale ferata, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, 
CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.25-26 Instrumente de măsură care conţin mercur. 

 
Capitolul 91: Pendule, ceasuri 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-05 Arme de foc şi arme de mana. 
93.6 Muniţie de orice tip. 
93.7 Arme de mâna prevăzute cu lame. 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical, lenjerii de pat, aparate de iluminat 

nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.3 Jucării pe baza de baterii. 
95.4 9504.30 Automate 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.13 Brichete pe baza de butan. 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
Rep. Centrafricana nu a publicat partea a II-a. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
3.4. Dispoziţii vamale Este interzis importul scrisorilor, pachetelor şi coletelor care poarta 
diverse mesaje jignitoare sau ameninţătoare pe exteriorul acestora. 

 
Sunt interzise trimiterile EMS care conţin bancnote. 
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ISO Alpha-2 Code: RO Romania 
 
Partea 1 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import 

 
 
 
 

Capitolul 1 Animale vii 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

1.6 0106.00 Este interzisă introducerea de animale vii în trimiterile poştale. 
■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat, licenţă sau document de la Ministerul Agriculturii/ certificat, licenţă sau document admis 
de CITES (Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Periclitate de Faună și Floră 
Salbatică, Washington 1975) 

 
 

Albinele,  lipitorile,  viermii  de  mătase;  paraziţii  şi  distrugătorii insectelor nocive şi schimbate între 
instituţiile oficial recunoscute. 

 
 

Capitolul 2 Carne şi organe comestibile 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

02.01–10 Cu certificat sanitar cerut de legislaţia EU. 

Carnea de pasăre în carcase şi carnea tranşată se admit la import numai ambalate individual şi 
protejate în cutii de carton, cu autorizaţie eliberată de Direcţia Generală Sanitară Veterinară din 
Ministerul Agriculturii (importul acestora se poate efectua numai de persoane juridice). 

 
 

Capitolul 3 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

03 Cu certificat, licenţă sau document de la Ministerul Agriculturii/ certificat, licenţă sau document admis 
de CITES. 

Produsele  expediate  din  Japonia  trebuie  să  fie  însoţite  de  o  declaraţie  în  conformitate  cu 
Regulamentul de Implementare (EU) No 1371/2011 (OJ L 341). 

 
 

Capitolul 4 Lapte  şi  produse  lactate,  oua  de  păsări;  miere  naturala;  produse  comestibile  de  origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

04.01–10                 Produsele de origine animală trebuie să fie însotite de certificate sanitare  veterinare eliberate de un 
medic veterinar de stat, care să ateste îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia 
Naţională Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (importul acestora 
poate  fi efectuat  numai  de  către agenţi economici). 

 
 

Capitolul 5 Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

05.01–11              Importul produselor de origine animală poate fi efectuat numai de agenţi economici, cu acordul 
Direcţiei Generale Sanitar Veterinare din   cadrul   Ministerului   Agriculturii   şi   Alimentaţiei. 
Direcţia Generala Sanitar Veterinara emite şi transmite în scris importatorului acordul sanitar 
veterinar de import şi modelul de certificat sanitar veterinar care va însoţi  marfa.  Aceste 
documente se comunica în scris şi inspectoratelor de politie sanitar-veterinare de la punctele de 
trecere a frontierei şi direcţiilor sanitar-veterinare din judeţele beneficiare ale importurilor. 

 
 
 

Produse ale regnului vegetal 
 

 
Capitolul 6 Arbori vii şi alte plante; bulbi, rădăcini şi plante similare; flori tăiate şi frunziş ornamental 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

06 

Cu certificat fitosanitar/certificat CITES 
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Capitolul 7 Legume, plante comestibile, rădăcini şi tuberculi alimentari 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 6. 
Produsele expediate din Japonia trebuie să fie însoţite de o declaraţie în conformitate cu 
Regulamentul de Implementare (EU) No 1371/2011 (OJ L 341). 

 
Capitolul 8 Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepepene 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 6. 
. 

 
 

Capitolul 9 Cafea, ceai mate şi mirodenii 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 6. 
. 

 
 

Capitolul 10 Cereale 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

10.05 Porumb - Seminţele importate vor fi însotite, în mod obligatoriu, de următoarele documente: 
documente de autenticitate şi calitate, certificat de carantina fitosanitara - emis de autorităţile 
publice din ţara de origine -, autorizaţie de import, pentru produsele de origine vegetală supuse 
regimului de carantina fitosanitara, emisă de  Direcţia  Fitosanitară  din  cadrul  Ministerului 
Agriculturii. 

1005.10 Hibrizi dubli şi hibrizi încrucişaţi 
Hibrizi încrucişaţi de trei ori 
Hibrizi simpli 
Altele. 

 
 

Capitolul 11 Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de grâu 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 6. 
 

Capitolul 12 Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; 
paie şi furaje 

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Seminţele importate trebuie să fie însoţite de următoarele documente: certificat de calitate şi 
autenticitate; certificat de carantină fitosanitară emis de autorităţiile ţării de origine; autorizaţie de 
import pentru produsele de origine vegetală care fac obiectul regimului de carantină fitosanitară emis 
de Inspectoratul de Stat pentru Carantină Fitosanitară. 
Produsele  expediate  din  Japonia  trebuie  să  fie  însoţite  de  o  declaraţie  în  conformitate  cu 
Regulamentul de Implementare (EU) No 1371/2011 (OJ L 341). 

12.03 Copra (miez de nuca de cocos) 

12.06 Seminţe de floarea soarelui 

1206.00 Seminţe destinate însămânţărilor. 

1207.30 Alte fructe şi seminţe (ricin). 

12.09 Seminţe, fructe şi spori, folosite pentru însămânţat 

1209.11 Seminţe de sfecla de zahăr. 
 
 

Capitolul 13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

13.02 Seve şi extracte vegetale - vezi cap. 12 
 
 

Capitolul 14 Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi necuprinse în alta 
parte 
Nu există informaţii 
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Capitolul 15 (Capitol unic) 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat sanitar veterinar. 
. 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 16 Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate acvatice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

16.01–05 Pentru preparatele din carne nu se admite o proporţie de colagen mai mare  de  20% din 
conţinutul proteic total, iar adaosurile din aceste  produse  (faina  de  soia,  amidon,  clorura  de 
sodiu,  nitraţi, fosfaţi) vor fi menţionate, nominal şi cantitativ, pe eticheta fiecărei unităţi de ambalaj. 
Importul de carne tocata sau de pasta de carne, indiferent de specia din care provine, se poate 
efectua: numai în stare congelată (min. -18 grade C), numai pentru produicţia preparatelor din carne, 
tratate termic (în cantităţi industriale) sub supraveghere sanitar-veterinară, numai din unităţi verificate 
şi agreate în prealabil de către Autoritatea Veterinară din România. Carnea tocată sau pasta de 
carne nu trebuie să conţină organe şi gragmente din oase. 

 
 

Capitolul 17 Zahăr şi produse zaharoase 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu acordul ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor). 
Această instituţie emite şi trimite importatorului în scris autorizaţia şi certificatul sanitar-veterinare de 
import. Aceste documente sunt trimise şi departamentului veterinar al poliţiei vamale. 

. 

Capitolul 18 Cacao şi produse preparate din cacao 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

See Capitolul 17. 
 
 

Capitolul 19 Preparate  pe bază de  cereale,  de făină,  de amidon,  de fecule  sau  de lapte; produse  de 
patiserie 

Poziţie Cod S.H. ■ Articles admitted conditionally 

See Capitolul 6. 
 

Capitolul 20 Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 6.. 
 

Capitolul 21 Preparate alimentare diverse 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 17. 
 

Capitolul 22 Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

22.7 Băuturi alcoolizate cu o concentraţie mai mare de 70% 

22.8 Alcool etilic ;băuturi alcoolizate cu concentraţie mai mare de 24% şi mai mici de 70% 
 

 
■ Obiecte admise condiţionat 

Restricțiile cantitative pentru persoane fizice / colet - 1 litru de băuturi spirtoase sau 2 litri de vin 
 
 
 

Capitolul 23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 
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23.1 –09 Interzise 

■ Obiecte admise condiţionat 

Furajele care se importa trebuie să fie însotite de certificate sanitar - veterinare eliberate de un 
medic veterinar de stat, care să ateste îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare stabilite de Agenţia 
Naţională Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Eticheta aplicata pe 
ambalajele de desfacere şi de transport ale produselor de origine animală şi ale furajelor va 
include în mod obligatoriu data de fabricaţie şi data expirării (valabilitatea). Aceste elemente se 
înscriu  în certificatul sanitar-veterinar  ce însoţeşte produsul şi în declaraţia de conformitate. 

 
 

Capitolul 24 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Restricţiile cantitative pentru persoane fizice/ colet – 50 de ţigarete sau 25 de ţigări, 10 trabucuri sau 
50g tutun de pipă. 

 
 
 
 
 

Capitolul 25 Sare; sulf: pământuri şi pietre; materiale tencuieli; var şi ciment 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import ANCEX sau o declaraţie pe proprie răspundere 
 

Capitolul 26 Minereuri, zgură ţi cenuşă 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import Ancex sau o declaraţie pe proprie răspundere 
 

Capitolul 27 Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora, materii 
bituminoase, ceruri minerale 

Poziţie HS Code ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import Ancex sau alt document (Y 901 declaraţie pe proprie răspundere) 
27.6 Gudron  din  huila,  lignit  sau  turba  şi  alte  gudroane  minerale, deshidratate sau parţial distilate, 

inclusiv gudroane reconstituite. 
27.7 Uleiuri şi alte produse derivate rezultate din distilarea gudronului de huila la temperaturi înalte; 

produse similare la care greutatea compuşilor aromatici depăşeşte greutatea  compuşilor 
nearomatici 

27.8 Smoala şi cocs de smoala, obţinut din gudron de huila, sau din alte gudroane minerale. 

27.9 Uleiuri brute din petrol şi din minerale bituminoase. 

27.10 Uleiuri din petrol şi din minerale bituminoase, altele decât brute. 

27.12 Parafine clorurate  lichide sau solide. 

27.13 Cocs de petrol, bitum de   petrol şi alte reziduri de uleiuri   petroliere sau de uleiuri obţinute   din 
minerale bituminoase. 

27.14 Bitum şi  asfalt;  şisturi  şi  nisipuri  bituminoase;  asfaltite  şi  roci asfaltice. 
 

 
 
 
 
 

Capitolul 28 Produse  chimice  anorganice;  compuşi  organici  şi  anorganici  ai  metalelor  preţioase,  ai 
metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai izotopilor 

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import Ancex, autorizaţie de la Ministerul de Interne sau alt document (Y 901 
declaraţie pe proprie răspundere) 

28.01 Fluor, clor, brom şi iod 

28.04 2804.70 Fosfor 

2804.80 Arseniu 

2804.90 Seleniu 

28.05–09                     Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, cadmiu,    chiar    amestecate 
sau aliate  între  ele,  mercur,  acid clorosulfuric;  acid  sulfuric;  oleum;  acid  nitric;  acizi 
sulfonitrici; pentaoxid de fosfor; acid fosforic şi acizi polifosforici 
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Poziţie 

28.11 

 

 
HS Code 

2811.11 
■ Obiecte interzise 

Fluorura de hidrogen (acid fluorhidric) 

 2811.19 Alţii 

 2811.23 Dioxis de sulf 

 2811.29 Alţii 

28.13  Sulfuri de metaloizi 

28.14–16  Baze anorganice şi oxizi, hidroxizi şi peroxizi. 

28.22  Oxizi şi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali. 

28.24  Oxizi de plumb; minim de plumb roşu şi portocaliu. 

28.28  Săruri ale acizilor anorganici. 

28.29  Cloraţi şi percloraţi; bromaţi şi perbromaţi; iodaţi şi periodaţi. 

28.37  Cianuri, oxicianuri. 

28.38  Fulminaţi, clanaţi şi tiocianaţi. 

28.43 2843.90 Diverşi compuşi anorganici. 

28.44  Elemente chimice radioactive şi izotopi radioactivi (inclusiv elemente chimice şi izotopi 
fisionabili) şi compuşii lor; amestecuri şi reziduuri care conţin aceste produse 

28.45  Izotopi, alţii decât cei de la poziţia 2844; compuşi anorganici sau organici de astfel de izotopi cu o 
constituite chimica definita sau nu. 

28.48  Fosfori,  cu  o  compoziţie  chimica  definita  sau  nu,  cu  excepţia ferofosfurilor 

28.50  Hidruri,  nitruri,  azoturi,  siliciuri  şi  boruri,  definite  chimic  sau nedefinite,  altele  decât  compuşii 
care  constituie  carburile  de  la poziţia 28.48 

28.51  Alţi compuşi anorganici 
 

Capitolul 29 Produse chimice organice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

29.02–04 Hidrocarburi şi derivaţii lor. 

29.7 Fenoli; fenol-alcool. 

29.8 Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenol-alcoolilor. 

29.9 Eteri. 

29.10 Epoxizi. 

29.20 Acizi carboxilici, halogenaţi, peroxizi, peroxiacizi şi esteri. 

29.24 Compuşi cu funcţie carboxiamida; compuşi ai acidului carbonic cu funcţie amida. 29.27–

29 Compuşi diazoici, azoici sau azoxici; Derivaţi organici de hidrazine sau de hidroxiilamine. 

29.31 Alţi compuşi organo-anorganici. 

29.34 Compuşi nucleici şi sarurile lor; Alţi compuşi heterociclici 
■ Obiecte admise condiţionat 

29.35 Sulfonamide - pe baza autorizaţiei Ministerului Sănatatii; importul poate fi efectuat numai de agenţii 
economici. 

29.36 Vitaminele  sunt  admise  pe  baza  unei  autorizaţii  eliberate  de Ministerul   Sănatatii sau Ministerul 
Agriculturii, iar importul poate fi efectuat numai de agenţii economici. 

29.37 Hormoni, naturali sau de sinteza; derivaţii; alţi steroizi utilizaţi – vezi 29.36. 
■ Obiecte interzise 

29.38 –39 Heteroide şi alcaloide 
■ Obiecte amise condiţionat 

29.41 Antibiotice - se admit pe baza avizului Ministerului Sănatatii; importul poate fi efectuat numai de 
agenţii economici. 

29.42 Alţi compuşi organici - vezi 29.41 
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Capitolul 30 Produse farmaceutice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

30.01–06 Sunt acceptate la import  numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Sănătăţii. 
 
 

Capitolul 31 Îngrăşăminte minerale 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

31.1 –05 Autorizaţie  eliberată  de  Ministerul ; importul poate fi efectuat numai de agenţii economici 

31.2 3102.40 Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau de alte substanţe anorganice. 

3102.80 Amestecuri  de  uree  şi  nitrat  de  amoniu  în  soluţie  apoasa  sau amoniacala. 
 
 

Capitolul 32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii colorante, culori 
şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Autorizaţie eliberată de Ministerul  Agriculturii;  importul  poate  fi  efectuat  numai  de  agenţii 
economici. 

 
 

32.04–10 Coloranţi, culori, lacuri şi vopsele. 
 
 

Capitolul 33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

33.01–07 Autorizaţie  eliberată  de  Ministerul Sănătăţii; importul poate fi efectuat numai de agenţii economici. 

Restricțiile cantitative pentru persoane fizice / colet - parfum 50ml sau apă de toaletă 250ml 
 
 

Capitolul 34    Săpunuri,  detergenţi,  preparate  lubrifiante,  ceara  artificiala,  ceara  preparata,  produse  de 
întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
preparate dentare pe baza de ipsos 

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

34.01–02 Săpunuri  şi  preparate  pentru  spălat  se  accepta  pe  baza  avizului Direcţiei  Medicinii Preventive; 
importul poate fi efectuat numai de agenţii economici. 

34.07 Paste pentru modelat, inclusiv cele pentru jocuri de copii; "ceara dentara" prezentata în seturi, 
pentru vânzare cu amănuntul, sau în pachete, potcoave, batoane sau forme similare; alte 
compoziţii pentru utilizarea lor în stomatologie, pe baza de ipsos - pe baza acordului Ministerului 
Sănatatii;  importul acestor produse poate fi efectuat numai de agenţii economici. 

 
 

Capitolul 35 Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, cleiuri, enzime 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

35.01–07 Substanţe albuminoidale, amidon, enzime - numai pe baza acordului Ministerului   Agriculturii şi 
Alimentaţiei; importul acestor produse poate fi efectuat numai de către agenţii economici. 

 
 

Capitolul 36 Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje pirofolice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

36.01–06 Diverse articole din materiale inflamabile. 
 
 

Capitolul 37 Produse fotografice sau cinematografice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import ANCEX. 
 
 

Capitolul 38 Diverse produse ale industriei chimice 
Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

38.04 Leşii reziduale. 

38.7 Gudroane. 
■ Obiecte admise condiţionat 

38.8 Pesticidele - acordul pentru import se emite de Direcţia de protecţie a plantelor şi carantina 
fitosanitara din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu respectarea următoarei metodologii: se 
admite importul pesticidelor numai la  parametrii de calitate prezentaţi la omologare şi cu termen de 
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garanţie, pesticidele nu se importa în ambalajele folosite în  România  pentru  ambalarea 
produselor alimentare, farmaceutice şi cosmetice. Ele pot fi introduse în alteambalaje, cum ar fi: 
bidoane de polietilena sau din tabla, saci de polietilena sau de hârtie cusuţi sau legaţi la gura de 
umplere cu sfoara, capacitatea maxima 30 Kg., sticle, flacoane, pungi de polietilena, fiole. 
Ambalajele trebuie să nu fi fost folosite pentru alte produse şi să reziste la manipulări. 
■ Obiecte interzise 

38.11 Interzise. 

38.13 Interzise. 

38.14 Interzise. 

38.17 Interzise. 
■ Obiecte admise condiţionat 

38.21 Autorizaţie  eliberată  de  Ministerul Sănătăţii; importul poate fi efectuat numai de agenţii economici.. 
 

 
 
 
 
 

Capitolul 39 Mase plastice şi articole din mase plastice 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

39.1 –14 Cu certificat, licenţă, acord de mediu 
■ Obiecte interzise 

39.17 3917.10 Mase  plastice  artificiale  din  proteine  întărite  sau  din  materiale celulozice. 
 
 

Capitolul 40 Cauciuc şi articole din cauciuc 
Nu există informaţii. 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 41 Piei brute şi piei tăbăcite 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

41.01–03 Piei brute - importul acestora poate fi efectuat numai de agenţii economici, pe baza unei   autorizaţii 
eliberate de Ministerul Agriculturii. 

 
 

Capitolul 42 Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi produse 
similare; produse din intestine de animale 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 43 Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

43.01 Blanuri brute - vezi 41.01 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 44 Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat CITES, licenţă sau alt document (1062, Y901) 
 

 
Capitolul 45 Plută şi articole din plută 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 46 Obiecte împletite din fibre vegetale 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 
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Vezi cap. 44 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 47 Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din hârtie sau 
carton 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 44 
 

 
Capitolul 48 Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 44 
 

 
Capitolul 49 Produse tipografice, de presă şi alte produse ale industriei de Printed books, newspapers, 

pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01 Cărţi cu un conţinut indecent şi imoral. 
49.07 4907.00 Bancnote, cecuri;   acţiuni   sau obligaţiuni, titluri similare, contrafăcute. 

49.09  Produse obscene şi imorale.   

49.11 
Poziţie 

 

 
 

Cod S.H 

Fotografii indecente sau imorale. 
■ Obiecte admise condiţionat 

  

Manuscrise,  texte dactilografiate  și planuri  - cu contract  privind  drepturile  de autor  (conform  cu 
legislația națională a drepturilor de proprietate intelectuală) 

 
 
 
 
 

Capitolul 50 Mătase 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

 
Capitolul 51 Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

 
Capitolul 52 Bumbac 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

 
Capitolul 53 Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
Poziţie Cod S.H ■ Prohibited articles 

 
Capitolul 54 Filamente sintetice sau naturale 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat CITES, licenţă sau alt document (1049, 1037, Y901) 
 

 
Capitolul 55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 54 
 

 
Capitolul 56 Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din acestea 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 54 
 

 
Capitolul 57 Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Nu există informaţii 
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Capitolul 58 Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice din 
materiale textile 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

59.3 Ţesături impregnate cu nitroglicerina slab nitrata, acoperite, învelite sau îmbrăcate cu material plastic. 
■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 54 
 

 
Capitolul 60 Materiale tricotate sau croşetate 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 63 Alte articole textile confecţionate; îmbrăcăminte uzata; zdrenţe 
Nu există informaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 64 Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi din ele 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 65 Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 66 Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 67 Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 25 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 68 Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 25 
 

 
Capitolul 69 Produse ceramice 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 25 
 

 
Capitolul 70 Sticla şi articole din sticla 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 
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Vezi cap. 25 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 71 (Capitol unic) 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import ANPC sau declaraţie pe proprie răspundere 
7101.7105 Perle naturale, de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase 

7106-7112 Metale preţioase, metale placate cu metale preţioase 

7113-7118 Bijuterii şi altele 
 
 
 

Capitolul 72 Fontă, fier şi oţel 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat / licenţă de import ANPC sau declaraţie pe proprie răspundere 
 

 
Capitolul 73 Produse din fontă, fier şi oţel 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 74 Cupru şi articole din cupru 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

74.01–19 Cupru 
Poziţie Cod S.H ■ Articles admitted conditionally 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 75 Nichel şi articole din nichel 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

75.01–08 Nichel 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 76 Aluminiu şi articole din aluminiu 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 77 (Rezervat pentru o eventuală utilizare ulterioară în sistemul armonizat) 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 78 Plumb şi articole din plumb 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
Capitolul 79 Zinc şi articole din zinc 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 80 Cositor şi articole din cositor 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
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Capitolul 81 Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

81.12 8112.30 Germaniu 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 72 
 

 
Capitolul 82 Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; părţi ale acestora 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 83 Articole diverse din metale comune 
Nu există informaţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 84 Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

 

 
 
 
 

Capitolul 86 Vehicule  şi  echipamente  pentru  căile  ferate  sau  similare  şi  părţi  ale  acestora;  aparate 
mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

86.09 Recipiente   de   capacitate   mica,   conţinând   gaz   (cartuşe   cu   gaz); containere mici goale; 
rezervoare de combustibil pentru motor. 

 
 

Capitolul 87 Automobil Obiecte admise condiţionate, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat/ licenţă de import ANCEX 
 

 
Capitolul 88 Navigaţie aeriana sau spaţială 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 87 
 

 
Capitolul 89 Navigaţie maritima sau fluviala 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 87 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 90       Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de 
precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, părţi şi accesorii 
ale acestora 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat/ licenţă de import ANCEX 
 

 
Capitolul 91 Ceasornicărie 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat/ licenţă de import ANCEX; autorizaţie OPCN 
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Capitolul 92 Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Vezi cap. 91 
 

 
 
 
 
 

Capitolul 93 (Capitol unic) 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

93.01–07 Interzise 
 
 
 
 
 

Capitolul 94 Mobilier,  mobilier  medico-chirurgical; lenjerii  de  pat; aparate  de iluminat  nedefinite  pana 
acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

Cu certificat/ licenţă de import ANCEX; autorizaţie OTDM 
 

 
Capitolul 95 Jucării, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale acestora 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte interzise 

Jucării pentru copiii sub 36 luni sunt interzise. 
 

 
Capitolul 96 Diferite articole 
Poziţie Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

96.01 Cu certificat/ licenţă de import CITES 
96.16 Diverse spra-yuri – importul se poate efectua numai de agenţii economici cu acordul Ministerului 

Sănatatii 
 
 
 
 

Capitolul 97 (Capitol unic) 
Poziţie Cod S.H ■ Articles admitted conditionally 

97.01 Bunurile   cu  caracter   cultural,   istoric   sau   artistic   sunt   supuse declarării scrise pentru import 
temporar; nu pot fi scoase din ţară fără acordul special al Ministerului Culturii 
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Partea a II-a 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
A. Restricţii de 
import/tranzit pentru 
trimiterile care 
conţin anumite 
produse alimentare 

 
 
 
 
 

B. Obiecte interzise 
import/tranzit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Bunuri 
periculoase interzise 
în transporturile 
aeriene 
(export/tranzit) 

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene (UE), in vigoare începând cu 1 ianuarie 2003, 
importul de carne şi produse din carne, carne de pasăre şi produse din carne de pasăre, precum şi 
lapte şi produse lactate din ţări din afara UE, prin trimiteri poştale către persoane fizice, este supus 
aceloraşi cerinţe sanitar-veterinare aplicate importurilor comerciale. Prin urmare, aceste produse 
trebuie să fie însoţite de certificate sanitar-veterinare cerute de legislatia comunitară. 
Cantităţi mici de caramele, ciocolată şi biscuiţi pot fi importate fără un certificat. 
Scrisorile poştale, coletele poştale şi trimiterile E.M.S. fără documentul veterinar oficial prescris vor fi 
confiscate si distruse, în conformitate cu legislaţia naţională. 
1. Narcoticele 
2. Armele de foc şi muniţie 
Conform legislaţiei naţionale, circulaţia trimiterilor poştale care conţin arme (inclusiv arme de foc) prin 
reţeaua Poşta Română pe teritoriul României, indiferent de categoria lor, precum şi exportul sau 
redirecţionarea lor – este interzis. 
Având în vedere interzicerea trimiterilor poştale care conţin arme sau muniţii, indiferent de categoria 
din care fac parte, şi/sau parţi componente ale acestora, chiar dacă sunt însoţite de toate 
documentele relevante,  vor fi predate autorităţilor competente române corespunzătoare. 

 
 

3. Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofirice; materiale inflamabile. 
Gaz comprimat, inflamabil / puternic refrigerat, non-inflamabil, iritant şi toxic, gaze lacrimogene 
(propan, butan, oxigen, azot lichid etc.) 
Spray-uri / orice fel de aerosoli, rezerve de oxigen; 
Brichete/chibrituri; 
Adezivi, lichide volatile, substanţe corozive, acizi, detergenţi; 
Baterii acide, vopsele, diluant, solvenţi 
Substanţe radioactive, materiale nucleare, izotopi radioactivi, orice sursă de radiaţie, iritanţi chimici, 
medicamente infecţioase, otrăvuri de orice fel, cianuri, alte substanţe toxice; 
Alte bunuri periculoase. 
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Partea a III-a 
Dispoziţii speciale, Vamale şi altele 

 
A. – Formalităţi şi 
proceduri de 
vămuire pachete 
mici, colete poştale 
şi trimiteri E.M.S. 

 
Expeditorul trebuie să completeze cu atenţie declaraţia vamală primită de la operatorul poştal care 
expediază trimiterea, mai exact: 
– numele şi adresa destinanatarului şi ale expeditorului; 
– o descriere a mărfurilor; 
– greutatea mărfurilor şi valoarea în moneda utilizată pentru tranzacţie; 
– tariful poştal; 
– descrierea individuală a articolelor incluse in trimitere; 
– originea bunurilor. 

• În cazul unei tranzacţii comerciale, trebuie ataşată la declaraţia vamală factura comercială. 
• În cazul mostrelor, produselor promoţionale sau ofertelor limitate etc., sau orice alte bunuri 

care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale, dar sunt destinate unei firme, expeditorul 
trebuie de asemenea să elibereze o factură în care să menţioneze “amount for Customs 
only” (suma doar pentru formalitaţi vamale). 

• În cazul cadourilor destinate persoanelor fizice, valoarea trebuie introdusă cu exactitate în 
declaraţia vamală. 

Orice document care însoţeşte bunurile trebuie să fie plasat într-o pungă pe exteriorul coletului, 
 

B. – Colete 
expediate de la o 
persoană fizică la 
alta, fără scop 
comercial 

Sunt scutite de la plata taxelor vamale, bunurile expediate prin colete de o persoană fizică dintr-o ţară 
terţă la o altă persoană fizică care se află pe teritoriul vamal al României, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
- acestea să nu fie de natură comercială; 
- valoarea lor globală nu depăşeşte 45 euro/trimitere, inclusiv produse din tutun, băuturi alcoolice şi 
parfumuri. 
Nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
 prezintă un caracter ocazional; 
 conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului şi al familiei sale; 
 conţin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării; 
 sunt trimise de expeditor către destinatar fără nici o obligaţie de plată. 

 
Dacă valoarea bunurilor din colet depăşeşte suma de 45 euro, scutirea va fi acordată doar până la 
concurenţa acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, 
ţinând seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fracţionată. 

 

 
Pentru următoarele bunuri, scutirea este limitată  pe colet astfel : 
a) produse din tutun: 
 50 de ţigarete sau 
 25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau 
 10 de trabucuri, sau 
 50 grame de tutun de fumat, sau 
 combinaţie proporţională a acestor produse diferite. 

b) alcool şi băuturi alcoolice: 
 1 litru - băuturi distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool 

etilic nedenaturat de 80 % vol şi mai mult sau 
 1 litru - băuturi distilate şi băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, saké 

sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puţin, vinuri spumante, vinuri 
licoroase şi 

 2 litri - vinuri uşoare. 
c) parfumuri 50 ml sau apă de toaletă 250 ml. 

 

Determinarea valorii în vamă se face prin recunoaşterea preţului efectiv plătit pentru achiziţionarea 
bunurilor, care rezultă din preţurile înscrise în facturi sau alte documente fiscale echivalente. 

 

 
ATENŢIE! 
Preţul efectiv plătit nu se ia în considerare în situaţiile în care autoritatea vamală are 
suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzacţie sau 
perioada care s-a scurs de la achiziţie şi până la vămuirea bunurilor. 
 Bunurile aflate în trimiterile de la o personă fizică la alta pot fi importate cu achitarea taxelor 

vamale, a taxei pe valoarea adăugată (24%) şi a accizelor, după caz, cu excepţia produselor 
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din tutun, băuturilor alcoolice şi parfumuri. 
 Taxele vamale aplicabile la importul de bunuri aflate în trimiterile de la o persoană fizică la 

alta sunt cele cuprinse în Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene, adoptat prin 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi 
Tariful Vamal Comun. 

 În cazul bunurilor aflate în trimiterile de la o personă fizică la alta, care nu au caracter  
comercial şi a căror valoare globală pe trimitere nu depăşeşte 700 EUR, se aplică taxa 
vamală forfetară de 2,5%. 

ATENŢIE! 
Taxa vamală forfetară nu se aplică bunurilor: 
- pentru care persoana interesată solicită aplicarea taxelor vamale care le sunt proprii în 
Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene ; 
- pentru care în Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene figurează menţiunea 
“scutire”; 
- pentru produsele din tutun, băuturi alcoolice şi parfumuri atunci când acestea depăşesc 
cantităţile prevăzute pentru a fi admise cu scutire de la plata taxelor vamale. 

 
 
 

C. - Bunuri 
expediate către 
persoane particulare 
ca urmare a 
comenzilor făcute  
prin Internet, 
corespondenţă, 
telefon sau telechat. 

Bunurile  primite  ca  urmare  a  unei  comenzi  efectuată  prin  Internet,  corespondenţă,  telefon  sau 
telechat, pot fi eliberate cu scutire de la plata: 

 
 taxelor vamale  numai dacă valoarea globală nu depăşeşte 150 EURO. În cazul în care 

această valoare este depăşită, eliberarea lor se poate face numai cu achitarea taxelor 
vamale. 

 TVA-ului numai în cazul în care valoarea globală nu depăşeşte valoarea de 10 EURO. 
 
 

ATENŢIE! 
 Taxele vamale se datorează numai în situaţia în care mărfurile comandate provin din afara 

Comunităţii Europene. 
 Nu se acordă scutiri de la plata taxelor vamale, TVA şi accize pentru următoarele categorii 

de bunuri: 
a) produse alcoolice; 
b) parfumuri şi ape de toaletă; 
c) tutun şi produse din tutun. 
Taxele vamale aplicabile la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor din State terţe Uniunii Europene în 
România sunt cele cuprinse în Tariful Vamal Comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal 
Comun. 

 
Valoarea în vamă la care se aplică taxele vamale este preţul efectiv plătit pentru achiziţionarea 
bunurilor, care rezultă din preţurile înscrise în facturi sau alte documente fiscale echivalente. 
ATENŢIE! 
 Preţul efectiv plătit nu se ia în considerare în situaţiile în care autoritatea vamală are 

suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzacţie 
sau perioada care s-a scurs de la achiziţie şi până la vămuirea bunurilor. 

 Taxa vamală forfetară nu se aplică pentru bunurile primite prin colet ca urmare a unei 
comenzi efectuată prin Internet, corespondenţă, telefon sau telechat. 

 
 

Baza legală: 
 Regulamentul (CEE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 
scutiri de taxe vamale; 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-01.06 Toate animalele  vii  cu  excepţia  albinelor,  lipitorilor,  paraziţilor  şi 

insectelor distrugătoare 
 

* Obiecte admise condiţionat 
0106.00 Albine şi lipitori, paraziţi şi insecte distrugătoare, vezi partea a II-a 

2.1.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Produse brute de origine animală, cârnaţi produşi în casa 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Produse de origine animală, vezi partea a II-a 2.1.2. 
Organe umane, sange si parti ale acestora – circ. 256/22.11.2010 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Peşti, icre, oua pentru incubatoare, puiet de peşte destinat creşterii, 

reptile, insecte (vii, împăiate sau parti ale acestora) 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele de specie, vezi partea a II-a 2.1.2. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsari; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-06 Produse lactate 
04.07-08 Oua de păsări 
4.9 0409.00  Miere naturala 
4.10 04.10.00 Alte produse 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Lapte şi produse lactate 
Oua de păsări 
Miere naturala 
Alte produse, vezi partea a II-a 2.1.2. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Seminţe, plante şi alte produse din plante care se afla sub control 

pentru carantina. 
Specii rare de plante sălbatice, specii de ciclame şi orhidee, ghiocei 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Seminţe, plante şi alte produse din plante în control pentru carantina, 
vezi partea a II-a 2.2.1. 

Produse de protectia a plantelor care fac parte din prevederilor Anexei A 
si B a Conventiei de la Stockolm asupra poluantilor organici persistenti. 

 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01-14 Legume proaspete, fructe de pădure, plante, rădăcini şi tuberculi 

 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-10 Fructe proaspete 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate cerealele, vezi partea a II-a 2.2.1. 

 
Capitolul 11:  Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Seminţe destinate însămânţărilor, vezi partea a II-a 2.2.1. 

 

 
Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.01-04 Otrava de origine vegetală sau animală 

Rusia 

 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE  ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15:  Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.21. Miere, polen, ceara, faguri de miere 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Miere naturala, vezi partea a 2-a, 2.1.2. 
 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19:  Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Bunuri alimentare perisabile 256/22.11.2010 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04-06 Vinuri de provenienţă străină şi care nu corespund mărcilor prevăzute 

de lege: vinuri acrite, improprii consumului 
Produse pe baza de alcool, alcool etilic, bere – circ. 256/22.11.2010 
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Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.1.3 Articole folosite în fumatul opiumului şi haşişului 

 
Produse pe baza de tutun si amestecuri ale acestora. circ. 256/22.11.2010 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27:  Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive 
sau ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.44. 2844.10- 

2844.50 
Substanţe radioactive, toxice şi psihotrope 

 
Substante toxice care nu provin din substante narcotice sau psihotrope 

 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
28.39 Substanţe psihotrope, vezi partea a 2-a 2.7. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39. 2939.10-  

 2939.90  
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Substanţe narcotice * Obiecte admise condiţionat 

Substanţe narcotice, vezi partea a 2-a 2.7. 
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Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01.- 06. Seruri 

3002.30.   Preparate chimice pentru tratarea animalelor 
Medicamente şi preparate care conţin vitamine 
Vaccinuri, mijloace  de  diagnosticare,  culturi  bacteriologice,  oxizi 
parazitari, toxine 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Preparate biologice, vezi partea a 2-a 2.8. 
Medicamente, vezi partea a 2-a 2.8. 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse 

cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de 
ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Substanţe considerate inflamabile sau periculoase 
36.1 3601.00.   Praf de puşcă 
36.2 3602.00.   Explozibili 
36.3 3603.00.   Detonatori - capse de percuţie pe baza de mercur 
36.04 3604.10- 

3604.90 
Rachete, artificii, semnale luminoase de avertizare 

 
 
 
 

36.05 3605.00 Chibrituri 



36.06 3606.10- 
3606.90 

Substanţe inflamabile 

 
 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Produse fotosensibile nedevelopate 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24              Substanţe chimice nocive atât pentru oameni, cat şi pentru animale şi 

păsări, folosite pentru distrugerea paraziţilor, a bolilor şi a plantelor 
dăunătoarea 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 



Nu există informaţii 



Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XL PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE  HIRTIE SAU DE  CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-02 Ziare realizate în sistem "bulgare de zăpadă" sau prin procedee 

asemănătoare 
49.04-05 4904.00 

4905.10 
4905.91 
4905.99 

Tipărituri, manuscrise, materiale audio-video, diverse documente 
care ar putea prejudicia securitatea statului, ordinea publica, 
bunele moravuri, drepturile la proprietate, inclusiv proprietatea 
intelectuala, şi alte interese personale (ale unor persoane fizice 
sau juridice) 
Materiale tiparite sau audiovizuale care promoveaza activitaitile teroriste 
sau extremiste sau care justifica public activitatiile teroriste; 
pornografice; sunt fabricate si ditribuite violand cerintele legale 
referitoare la alegeri elctorale si referendumuriin tarile membre Unuinii 
Vamale a Comunitatii Economice Eurasia; care promoveaza ideologii si 
simboluri naziste sau care pot fi confundate cu acestea; care contin 
informatii care pot crea prejudicii intereselor politice si economice ale 
Fed. Ruse 
- Circ 265/22.11.2010 

49 07. 4907.00. Devize ale Fed. Ruse, cecuri şi alte devize ale Băncii de Comerţ 
Exterior şi ale Băncii pentru Afaceri Economice Exterioare ale 
Fed. Ruse, bonuri de tezaur şi bilete de loterie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Valuta,  formulare   şi   cărţi   de   garanţie   pentru   formularele 
sistemului "EuroCec", vezi partea a 2-a 2.2.1. 

 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 



Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi 
articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58:  Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; 

broderii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 



Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI  DIN  ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
70.18 7018.20.   Perle artificiale ce conţin săruri de plumb 

 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; 
Bijuterii de fantezie, monezi 

Ob. interzise 
Pietre pretioase de orice tip, diamante naturale in afara de bijuterii. 



circ. 256/22.11.2010 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 

parti ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 



  ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA  
 

Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, 
parti ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86:  Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87:  Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
90.01-33 Dispozitive de emisie şi recepţie, indiferent de putere, exceptând radio-

telefoanele "Panasonic", modelele KX-T 7980, KX-T 9000, 
KX-T 9050, KX-T 9080 
Copiatoare color 
Produse nedevelopate şi fotosensibile 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 



Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme de foc de orice fel şi muniţie, săbii, cuter, baionete, lăncii, 

cuţite,bricege,bisturie şi alte arme albe similare(modif. conf. Circ. 323 B.I. 
Fed. Rusă-articole interzise;UPU, Berna, 15.oct.2007) 

 

 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95:  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii 

ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite opere 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Nu există informaţii. 

 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.1 Animale, 
produse  
ale regnului 
animal 

2.1.1. Albine,  lipitori,  viermi  de  mătase,  paraziţi  şi 
insecte prădătoare ale dăunătorilor 

- importul albinelor, lipitorilor, viermilor de  mătase, 
paraziţilor şi insectelor prădătoare ale dăunătorilor destinate 
cercetării este admis între instituţiile oficiale recunoscute. 

- trimiterile poştale  care conţin albine trebuie supuse 
controlului veterinar, iar cele care conţin viermi de mătase 
sunt supuse controlului   serviciului         de          carantina; 

funcţie de decizia serviciilor de inspecţie, 
trimiterile  poştale  vor  fi  fie  distribuite  destinatarului,  fie 



returate 
expeditorilor 
sau distruse. 

2.1.2. Produse de 
origine animală 
destinate consumului 

alimentar 
- importul   produselor   brute   de   origine    animală, 

cârnaţilor produşi în casa, produse lactate, peşte, oua sau 
miere este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii de 
carantina din partea Comitetului de Stat pentru Protecţia 
Mediului din Fed. Rusa 

 
 

2.2. Plante 
şi produse 

 
de origine 
vegetală 

2.2.1. Seminţe, plante şi alte produse vegetale supuse 
controlului de carantina 

- importul seminţelor, plantelor şi al altor  produse  vegetale 
este pentru organizaţiile  şi instituţiile de  cercetare 
stiintifica, este autorizat în  baza  unei  autorizaţii  de 
carantina emisă de Comitetul de Stat pentru Protecţia 
Mediului din Fed. Rusa 

 
 
 
 

2.3. Produse anti -paraziţi cu uz agricol 
 

2.4. Băuturi 
alcoolic 
e 

- intr-un colet poştal pot fi trimise băuturi alcoolice cu 
condiţia ca acestea  să  nu  depăşească  0,8  l  în  cantitate 
şi 22%  în concentraţia de alcool; vin intr-o cantitate de pana 
la 1,5 litri şi cu o valoare care să nu depăşească suma de 100 
USD 

 
 

2.5. Tutun - intr-un colet poştal se pot trimite maximum 200 de ţigări, cu 
o valoare de maximum 100 USD 

 
2.6. Uleiuri minerale 

 
2.7. Stupefiante - importul  substanţelor  narcotice  şi  psihotrope  este  admis 

pe baza autorizaţiei Comitetului  Permanent din cadrul  
Ministerului  Sanatatii  Publice 

din Fed. Rusa 
 

2.8. Produse 
farmaceutice - preparatele   biochimice   sunt   admise   pe   baza 

autorizaţiei Inspectoratului de Stat pentru Carantina 
Produselor Vegetale din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei din Fed. Rusa 

 
2.9. Chibrituri - chibriturile sunt interzise în trimiterile poştale şi nu pot 

fie importate pe teritoriul Federaţiei Ruse. 
 

2.10 Articole din cauciuc 
2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

cărtile, ziarele, revistele şi alte imprimate sunt admise fara obiecţiuni cu condiţia să nu 
conţină articole şi reproduceri vulgare sau erotice, care pot aduce prejudicii politicii şi 
economiei şi încalcă drepturile omului. 



2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre sau metale preţioase, articole confecţionate din acestea, 
imitaţii de bijuterii 

 

 
2.13 Televizoare 

 

 
2.14 Instrumente de măsurat 

 

 
2.15 Materiale de război 

 

 
2.16 .Jocuri electronice, jucării 
2.17 Textile şi produse textile 

 

 
2.18 Aparate de înregistrat sau reprodus sunetul; aparate de înregistrat sau reprodus sunete 
şi imagini de televiziune 

 
2.19 Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice 

 

 
2.20 Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
 
 

2.21 Devize şi alte 
valori 

- importul devizelor străine, formularelor şi cărţilor de 
credit sistem ‘EuroCec’ este admis în scrisori cu valoare 
declarata. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
3.1. Completarea declaraţiilor vamale 

Fiecare trimitere poştală (pachet mic, colet) trebuie să fie însoţită de o declaraţie  vamală 
CN23 (fostul C2/CP3) completata în doua exemplare de către expeditor în limba rusa sau 
franceza; fiecare declaraţie vamală CN 23 trebuie să cuprindă următoarele indicaţii: numele 
tarii de origine, numele tarii de destinaţie, numele şi adresa exacta şi completa a 
expeditorului, denumirea şi valoarea fiecărui obiect introdus în trimiterea poştală, greutate 
bruta şi neta a trimiterii, greutatea bruta şi neta a fiecărui obiect introdus în trimiterea poştală. 
Coletele  cu  valoare  declarata  trebuie să    poarte    indicaţia    “Cu    valoare    declarata    de 
…..DST” ("Avec valeur declaree de.....DTS"). 
3.2. Necesitatea introducerii facturilor 

Chitanţele şi facturile trebuie anexate trimiterilor poştale care au valoare comerciala şi care 
sunt distribuite numai după prezentarea licenţelor respective. 

 
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 

Documentele eliberate de către autorităţile străine sau de către organizaţiile publice (Camera 
de Comerţ) trebuie să fie vizate de către consulul Fed. Ruse din ţara de origine a trimiterii. 

 
3.4. Dispoziţii vamale diverse 

Trimiterile poştale care conţin obiecte neprecizate în “Lista obiectelor interzise la import”, în 
limitele normelor indicate, şi al căror cost total nu depăşeşte 100 USD pe trimitere (conform 
preturilor  în  detaliu  din  Fed.  Rusa),  suntscutite  de  taxe vamale. 
Trimiterile poştale care conţin obiecte admise la import de Fed. Rusa sunt eliberate 
destinatarilor  numai  după  achitarea taxelor vamale (30% din costul articolelor): 
- în cazul în care costul conţinutului este   de la 
101 la 1000 USD; 
- în cazul în care cantităţile obiectelor importate depăşesc normele fixate de 3 ori. 
Trimiterile poştale care conţin obiecte admise la import în Fed. Rusa, al căror cost  se situează 
între 1001 şi 10000 USD, sunt livrate  destinatarilor în schimbul achitării taxelor 
vamale (aproximativ 50 % din costul obiectelor). 
Prin trimiteri poştale care nu sunt destinate uzului personal al destinatarului  se  înţeleg 
trimiteri curier în număr, chiar daca au adrese diferite şi se încadrează în limita reglementara 
de greutate pentru aceste articole. Aceste trimiteri sunt returate în ţara de origine. 

 
 
Sunt interzise la import în Federaţia Rusa trimiterile poştale expediate  de  către  firme  şi 
case  de  comerţ  şi  destinate persoanelor fizice cu domiciliul stabil în Federaţia Rusa, cu 
excepţia bunurilor moştenite precum şi a obiectelor admise la import pentru reparare şi 
înlocuire. Aceste trimiteri poştale nu vor fi  distribuite  destinatarilor  ci  vor  fi  returate  în 
ţara de origine. 

 
Nota: sunt admise trimiterile poştale sosite în Federaţia Rusa provenind de la Camerele de 
Comerţ internaţionale care au acorduri cu VO “Vnieshintorg”. Pentru admiterea acestor 
trimiteri trebuie respectate formalităţile de expediere conform reglementarilor în vigoare în 
Federaţia Rusa. 

 
Bunurile moştenite din străinătate se admit în Fed. Rusa fara plata  drepturilor  vamale,  pe 
baza  certificatelor  eliberate  de Consulatele Federaţiei Ruse din străinătate conform legislaţiei 
cu privire la moşteniri şi a compoziţiei moştenirii în cauza. Obiectele  sau  partile  lor,  
importate  în  Fed.  Rusa  pentru reparaţie sau înlocuire sunt scutite de plata taxelor vamale 



pe baza declaraţiei scrise de către expeditor, declaraţie introdusa în trimiterile poştale. 
 
Trimiterile poştale expediate pe adresa instituţiilor de stat şi a asociaţilor cooperative, 
independent de tipul proprietăţii, care conţin articole cu caracter comercial sunt admise 
numai pe baza licenţei de import eliberată de către Ministerul Relaţiilor Economice Externe şi 
de Comerţ al Federaţiei Ruse. Articolele interzise la import în Fed. Rusa, şi nemenţionate în 
declaraţia vamală CN23 sau menţionate fraudulos sunt confiscate. Articolele  admise  la    
import  în  Fed.  Rusa,  introduse  în trimiterile poştale şi nespecificate în CN23 sunt 
pasibile de plata taxelor vamale. În cazul importului în trimiterile poştale a unor obiecte 
interzise, se vor lua următoarele masuri: 

- reţinerea numai a obiectelor interzise, restul 
conţinutului este predat destinatarului; 
- returarea trimiterile poştale în ţara de origine 
- reţinerea întregii trimiteri poştale. 

Toate articolele, al căror import este interzis în Fed. Rusa, sunt interzise şi în tranzit pe 
teritoriul Fed. Rusa - Actualizare Circulara 256/22.11.2010 

 
Actualizare conform circularei BI-UPU 171/20111 - Urmare modificarilor legislatiei vamale 
privind crearea Uniunii vamale care regrupeaza Republica Bielorusia, republica Kazahstan si 
Rusia (Federatia), a fost interzisa expedierea in Rusia a trimiterilor postale de orice tip si orice 
categorie a urmatoarelor obiecte: 

 
 obiecte obscene sau imorale. 
 Obiecte contrafacute sau piratate. 
 Obiecte care prin natura sau ambalajul lor pot prezenta un pericol pentru agenti sau pentru 

public, murdari sau deteriora alte trimiteri, echipamentul postal sau bunurile apartinand 
tertilor. 

 Documente avand caracter de corespondenta curenta si personala schimbate intre 
persoane altele decat expeditorul si destinatarul sau persoanele care locuiesc cu ei. 

 Instrumente maonetare ale Rusiei si devize straine. 
 Orice arma de foc (si partile ei) si articole similare prin constructia lor armelor pentru 

serviciul civil. 
 Materii explozibile, inflamabile, dispozitive de aprindere. 
 Animale vii, cu exceptia albinelor, lipitorilor, viermilor de matase care sunt expediate cu 

un certificat veterinar. 
 Organisme patogene si facultativ patogene. 
 Resturi perisabile. 
 Produse alcoolizate, alcool etilic, bere. 
 Orice produs de tutun si amestecuri de fumat. 
 Plante de orice gen in orice stare si seminte. 
 Pietre pretioase de orice gen si diamante naturale, cu exceptia aricolelor de bijuterie. 
 Stupefiante, substante psihotrope si precursorii lor. 
 Substante care saracesc stratul de ozon. 
 Resturi periculoase. 
 Substante toxice care nu sunt precursori ai substantelor narcotice si psihotrope. 
 Mijloace de protectie a plantelor supuse dispozitiilor din Anexa A si B a Conventiei de la 

Stockholm asupra poluantilor organici persistanti, din 22 mai 2001. 
 Utilaje de pescuit a resusrselor biologice acvatice: 

 Plase nodale de pescuit monofile sintetice sau din alte poliamide cu fir al carui 
diametru este mai mic de 0,5 mm si dimensiunile ochiurilor mai mici de 100 mm 
(lungimea unei laturi a aochiului este mai mica de 50 mm). 

 Sisteme si echipamente electrice de pescuit compuse din generatoare electrice si 
semnale cu conductori si acumulatori (baterii) conectate, care efectueaza impreuna 



extragerea (pescuitul) resurselor biologice acvatice prin curent electric. 
 Imprimate si material audiovizual: 

 continand apeluri la activitati extremiste si teroriste sau o justificare publica a 
terorismului; 

 avand un caracter pornografic; 
 fabricate sau distribuite prin violarea exigentelor legii privind alegerile si 

referendumurile tarilor membre uniunii vamale ale Comunitatii economice 
euroasiatice; 

 vizand propaganda atributului sau simbolului nazist, sau similare pana la punctul 
in care pot fi confundate cu atributul sau simbolul nazist; 

 continand alte informatii care pot aduce atingere intereselor politice si economice 
ale Rusiei, securitatii sale publice, sanatatii si moralei cetatenilor. 

Mai mult, este interzisa expedierea obiectele de mai jos destinata utilizarii personale (indrumate 
pe adresa persoanelor fizice sau expediate de persoane fizice pentru nevoi care nu sunt legate de 
activitati de afaceri): 

 
 Lucrari tehnice speciale destinate receptiei secrete de informatii. 
 Organe si (sau) substante umane, sange si componente ale acestora. 
 Materii radioactive. 
 Bunri culturale. 
 Deseuri si resturi de metale feroase si neferoase. 
 Metale pretioase nemanufacturate, deseuri si resturi de metale pretioase, minerale si 

concentrate de metale pretioase si produse brute continand metale pretioase. 
 Materii minerale (pietre naturale neprelucrate). 
 Informatii despre rezervele naturale din subsol. 

 
Obiectele mentionate mai jos apartin categoriei admise conditionat si expediate in trimiteri 
postale internationale destinate utilizarii personale care necesita o aprobare corespunzatoare din 
partea autoritatii nationale de control competente: 

 
 Criptori si dispozitive de cifrare anvand functia de codaj (criptaj). 
 Aparate de frecventa inalta. 
 Albine, lipitori, viermi de matase intotite de un certificat veterinar. 



Rwanda 
 
 
Condiţii de admitere pentru articole importate sau exportate (sau în tranzit) 

 
 
 
Obiecte interzise 

 
a) Articole care, prin natura sau ambalarea lor, pot prezenta un pericol pentru oficialii 

administraţiei sau care pot murdari sau deteriora corespondenta 
b) Articole pasibile de taxe vamale, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt expediate 

utilizând serviciul de pachete mici sau imprimate. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru 
scrisorile cu valoare declarată, cutiilor şi eşantioanelor de bunuri pasibile de taxe vamale, 
cu excepţia cazurilor în care ţările de destinaţie admit aceste trimiteri 

c) Eşantioanele expediate în cantităţi mari, în vederea evitării perceperii taxelor de export 
d) Opium, morfină, cocaină şi alte narcotice, mai puţin expediţiile efectuate în scop medical 

sau ştiinţific sub  forma coletelor cu valoare declarată, pentru ţările care admit aceste 
condiţii 

e) Articole a căror admitere sau circulaţie este interzisa în Rwanda 
f) Articole a căror admitere sau circulaţie este interzisa în alte tari 
g) Animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase, paraziţilor şi 

distrugătorilor de insecte dăunătoare, destinate schimbului între instituţii oficial 
recunoscute 

h) Materialele explozibile, combustibile sau periculoase. Totuşi, nu sunt considerate ca 
periculoase: materialele biologice - materialele biologice perisabile care conţin micro-
organisme patogene vii sau viruşi patogeni vii - şi materiale biologice perisabile care nu 
conţin nici micro-organisme patogene vii, nici viruşi patogeni vii. 

i) Articole obscene sau imorale sau articole care poartă inscripţii defăimătoare sau contrare 
ordinii publice sau moralei 

j) Orice articol expediat pentru mai mulţi destinatari succesivi 
k) Articole / trimiteri care au orice fel de legatura cu operatiuni 

de tip “snowball”/“ bulgare de zăpada”. 
l) Articole de corespondentă care au ca subiect magia, cu excepţia celor care prezintă un 

caracter ştiinţific. 
 
 
Sunt de asemenea interzise: 

 
a) introducerea scrisorilor, chiar şi deschise, sau notelor care pot fi considerate corespondentă 

curentă şi personală în colete, acte comerciale, imprimate, ilustrate pentru orbi, eşantioane 
de bunuri, pachete mici şi scrisori numite "phonopost", colete cu valoare declarată, 
expediate la tarife reduse prin posta de scrisori sau colete poştale 

b) aplicarea pe trimiterile poştale expediate cu tarif redus, pe plicuri, pe coperţi sau  pe 
ambalaje indicaţii, înscrisuri sau mărci ce servesc la corespondenta personală 

c) introducerea în trimiteri, altele decât scrisorile cu valoare declarată sau recomandatele, de 
valori la purtător mai mari de 50 franci ruandezi sau monezi; monezile nu pot fi expediate 
prin intermediul scrisorilor cu valoare declarată 

d) introducerea în trimiterile poştale, chiar şi în cele cu valoare declarată, sau în alte trimiteri 
depuse, cu excepţia coletelor cu valoare declarata, a obiectelor din aur, argint, a bijuteriilor 
şi a altor obiecte preţioase. 

e) introducerea în scrisori, corespondentă, note sau în documente  adresate altor persoane 
decât destinatarii sau celor ce locuiesc la aceeaşi adresă cu destinatarul 
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Rwanda 

f) expedierea de trimiteri ambalate în plicuri transparente, în plicuri cu fereastra transparentă 
sau plicuri pentru care adresa destinatarului este scrisă cu creion sau creion chimic 

g) expedierea de bilete de loterie, documente de francare, timbre poştale, timbre obliterate sau 
nu, trimiteri cu tarif redus; sunt însa admise timbrele poştale obliterate incluse în 
corespondenta de afaceri 
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Administratia Postala din San Marino nu accepta trimiteri postale simple sau ce contin articole 
pasibile de taxe vamale. 
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Senegal 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Animalele vii exceptând albinele, viermii de mătase şi lipitorile 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albinele, l ipitorile, viermii de mătase. Vezi partea a doua, pct 
2.1.1 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate, oua de pasări: miere naturala: produse 

comestibile de origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01.14 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 
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Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; 

gluten de grâu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII 
LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA 
DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15:  Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16:  Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 
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Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de 

lapte; produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 
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Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 

 

 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Vezi partea a doua, pct 2.3 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Narcoticele care nu sunt de uz medical 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Narcoticele de uz medical. Vezi partea a doua, pct 2.7 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.8 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.3 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.01-15 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza 
de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

pirofolice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.8.2 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07             Publicaţiile  c u   c a r a c t e r   obscen:  materialele  tipărite,  scrieri, 

filme, negative, matriţe, obiecte sau produsele  cinematografice 
care sunt contra bunelor moravuri. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Filme  cinematografice,  casete  înregistrate  sau  înregistrări.  Vezi 
partea a doua , pct 2.11.1 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE 

OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.01-26 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.01-17 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI 

PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE 
CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, 
SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN 
INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 

Poziţie 
41.01-11 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a doua, pct 2.1.2 
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Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, 
sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN 

LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; 
ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI 
IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-21 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
45.01-04 Vezi partea a-II-a, 2.2.1. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01-02 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU  DIN  ALTE  MATERIALE 

FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU 
DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
47.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.01-23 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01-11 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 
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SECTIUNEA XI:  MATERIALE  TEXTILE  ŞI  ARTICOLE  DIN  ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.2.1. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 

din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Poziţie 
59.01-11 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-02 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01-17 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-03 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 

 
Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole 

din păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-04 Vezi partea a doua, pct 2.12.2 
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SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
68.01-15 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA, PIETRE 

PRETIOASE  SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII 
DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; 
Bijuterii de fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.01-26 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 
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Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01-13 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 

parti ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.01-11 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 
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SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Vezi partea a doua, pct 2.1.3. 

 
 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
86.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.1.2 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Vezi partea a doua, pct 2.4.1 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.12.1 
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SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, 

FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE 
MASURA, DE CONTROL  SAU DE PRECIZIE, 
INSTRUMENTE   ŞI  APARATE  MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTEMUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90:  Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.01-09 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Vezi partea a doua, pct 2.8.2 

 
 
SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94:  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08 Vezi partea a doua, pct 2.1.3 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01-18 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 
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SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-06 Vezi partea a doua, pct 2.2.1 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
2.2 Plante şi produse 
vegetale 
2.2.1.Plante verzi şi 
produse din cultura 
de flori 

2.1.1. Albine, lipitori şi viermi de mătase 
Albinele, lipitorile şi viermii de mătase pot fi importaţi în baza 
unei autorizaţii speciale emisă de Ministerul Agriculturii şi dacă 
sunt respectate condiţiile stabilite în autorizaţie. 
2.1.2.Produsele de origine animală 
Produsele de orgine animală importate pentru consumul uman sau 
animal fac obiectul unei autorizaţii în acest sensprin care sunt 
stabilite condiţiile de calitate şi măsurile de control întreprinse de 
Directoratul pentru Comerţul Interior pentru a verifica respectarea 
condiţiilor de conformitate în ceea ce priveşte calitatea produselor 
şi a ambalajului acestora. 

 
 
 
 
Produsele pe bază de plante pot fi importate în baza unui 
certificat de producţie fitosanitar emis de serviciul agricol 
competent (Directoratul pentru Agricultura) 

 
 
 
 

2.3 Produse anti- 
parazitare  utilizate 
în agricultura 

Importul acestora produse de uz în agricultura se face în baza unei 
autorizaţii emise de Ministerul Agriculturii 

 
 
 
 

2.4.1 Vehicule Nu sunt restricţii la import. Totuşi, prezentarea unui certificat 
tehnic este necesar pentru înregistrarea următoarelor 
vehicule: 

 
- Maşini sedan mai vechi de 5 ani 
- Vehicule uşoare mai vechi de 8 ani 
- Vehicule grele mai vechi de 13 ani 

 
2.7. Narcotice Narcoticele pentru uz farmaceutic pot fi importate în baza unei 

autorizaţii emisă de Ministerul Sanătăţii Publice. 
 

2.8. Produse 
farmaceutice 

Produsele farmaceutice pot fi importate după obţinerea unei 
autorizaţii din partea Directoratului Naţional de Farmacie, aceasta 
constând în ştampilarea facturilor sau oricăror altor documente 
oficiale ce însoţesc trimiterea. Această ştampilă certifica faptul ca 
medicamentele respective respecta standardele impuse de 
autorităţile Publice Sanitare. 

 
 

2.8.2.Arme de foc 
şi muniţie 
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Armele de 
foc şi 

Senegal 
muniţia pot fi importate numai în baza unei autorizaţii emise 
de Ministerul de Interne. 
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2.11.1 Filme 
cinematografice, 
casetele pentru 
înregistrări sau 
înregistrate 

Filmele cinematografice pot fi importate în baza unei autorizaţii 
emisă de Ministerul Comunicaţiilor (SIDEC). Importul casetelor 
înregistrate sau pentru înregistrări fac obiectul aprobării la import 
de către Biroul drepturilor de autor al Senegalului (Ministerul 
Culturii). 

 
 
 
 

2.12.1 Produse 
minerale 

 
 
 
. 

 
2.12.2 Haine uzate 
(la mana a doua) 

Produsele minerale şi echipamentele industriale pot fi importate în 
baza unei autorizaţii emisă de Ministerul Mineritului şi Industriei 
În baza unor relaţii comerciale, aurul poate fi importat sau 
exportat în baza unei autorizaţii emisă de Ministerul de Finanţe. 

 
 
Pentru comerţul acestor haine este necesară prezentarea unui 
certificat sanitar. 
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Ediţie 2007 15 



Senegal 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale 

 
 

Declaraţiile vamale trebuiesc să conţină toate informaţiile necesare 
pentru aplicarea taxelor vamale şi masurile de control atât la import 
cat şi la export. În special acestea trebuie să conţine următoarele : 

 
- Numele, prenumele şi adresa expeditorului şi destinatarului 
- Valoarea bunurilor 
- Greutatea neta 
- O descriere a bunurilor conţinute în trimitere 

 
 

3.2 Necesitatea de a 
introduce 
facturi 

Bunurile expediate trebuie să fie însotite întotdeauna de o factura, cu 
excepţia trimiterilor care nu au valoare comerciala şi au fost 
expediate în scopuri caritabile. 

 
 
 
 
 

3.3 Prevederi 
vamale diverse Informaţii suplimentare sunt disponibile la Vamă. 



Senegal 
16 



Serbia 
 
 
 
 
Administraţia poştală din Serbia nu admite în trimiterile poştale simple şi înregistrate 
bilete de bancă şi alte valori la purtător. 

Conform legii sarbe asupra medicamentelor si echipamentului medical, importul 
medicamentlor in aceasta tara nu este admis decat de catre o entitate juridica autorizata in acest 
sens. Persoanele particulare pot primi prin posta doar esantioane de medicamente care sunt 
conforme acestei legi. Daca autoritatile vamale gasesc medicamente, altele decat esantioane, in 
trimiterile postale adresate persoanelor particulare, acestea vor fi returnate operatorului postal 
desemnat de origine.- vezi circulara BI-UPU 153/2011 



Ediţie: 2007 1 



SEYCHELLES 
 
 

Obiecte interzise 
 
- carne si maruntaie comestibile 
- peste si crustacee, moluste si nevertebrate acvatice 
- produse lactate, oua, cu exceptia articolelor 
- legume comestibile, radacini, tuberculi 
- fructe comestibile 
- cafea si ceai 
- ghimbir 
- curry 
- amestec de mirodenii care include curry sau ghimbir 
- orez 
- faina de grau 
- uleiuri vegetale 
- ulei de porumb rafinat 
- margarina 
- preparate din carne, peste sau crustacee, moluste si alte animale acvatice 
- zahar brut ce nu contine arome sau coloranti artificiali 
- zaharuri rafinate 
- produse alimentare crocante ambalate in plastic 
- legume preparate (altele decat rosii si ciuperci). 
- gemuri, jeleuri din fructe si marmelade, cu exceptia untului de arahide. 
- extracte, esente si concentrate de cafea, ceai sau mate si preparate pe baza de acestea sau 

cicoare prajita si alti inlocuitori de cafea, extracte, esente si concentrate din acestea.. 
- sos de soia. 
- ketchup si alte sucuri de rosii. 
- sos condimentat. 
- inghetata, torturi de inghetate ambalate in cutii de plastic. 
- sucuri de fructe, intaritoare si altele similare. 
- apa, inclusiv apa minerala, cu exceptia ghetii si zapezii. 
- ulei petrolier si ulei obtinut din minerale bituminose. 
- gaz petrolier si alte hidrocarburi. 
- bitum si asfalt. 
- substante anorganice 
- substante organice. 
- sapun de rufe. 
- explozibil, produse pirotehnice, alte produse combustibile. 
- insecticide, fungicide, ierbicide, regulatori de crestere la plante, dezinfectanti sau produse 

similare, transportate in ambalaje in vederea desfacerii lor cu amanuntul. 
- hartie igienica. 
- flori si fructe artificiale si parti din acestea ; articole confectionate din acestea. 
- vase de bucatarie. 
- vehicule cu motor, inclusiv sasiuri. 
- tancuri si vehicule blindate de lupta. 
- fildes prelucrat, oase, carapace de broaste testoase, cornuri de animale, perle, corali si 

articole din acestea 
- arme - arme de foc, arme de vanatoare 

1 SEYCHELLES 



- munitii, incluzand grenade, bombe, proiectile, continand explozibil, gaz sau alte produse 
chimice care pot fi descarcate din armamentul descris anterior. 

- droguri periculoase: opium, canabis, rasina de canabis si alte preparate avand ca baza 
canabisul 

- arme de lupta subacvatice 
- monezi false 
- tiparituri cu caracter indecent, obscen. 
- arme ofensive. 
- produse pirotehnice. 
- substante necesare pentru prepararea de explozibil si alte substante combustibile. 
- alcool de uz industrial, sau orice alta substanta considerata de Ministerul Sanatatii ca fiind 

un drog periculos 
- medicamente periculoase, in care se includ droguri naturale si produse 
- substante chimice: oxid mercuric, alti compusi anorganici pe baza de mercur 
- substante si aparatura radioactive: aparatura, instrumente si utilaje ce incorporeaza 

componente radioactive sau componente continand materii radioactive: aparatura 
emitatoare de raze X sau orice alta aparatura ce emite sau elibereaza izotopi radioactivi, 
deseuri radioactive sau orice alt obiect sau material contaminat radioactiv. Aceste bunuri 
trebuie sa fie manipulate, transportate, ambalate, protejate, depozitate in conformitate cu 
restrictiile si conditiile impuse de autoritatile de stat competente. 

- plante si produse din plante: fructe, legume, tuberculi, bulbi, rizomi, flori, ramuri, tulpini, 
seminte, etc. sunt interzise la import daca nu sunt insotite de o licenta eliberata inainte de 
import si un certificat fitosanitar din tara de origine. 

- soluri de orice tip 
- plante si produse din plante contaminate cu paraziti si daunatori, buruieni 
- insecte 
- microorganismele nu vor putea fi importate fara autorizatie speciala si pe baza de certificat 

special in acest sens 
- animale, cu exceptia animalelor domestice sau domesticite 
- medicamente de uz veterinar 

 
- importul de insecticide, fungicide, etc. 
- exportul de broaste testoase si produse din acestea. 
- exportul de scoici, vii sau moarte, de parti sau produse din acestea. 
- exportul de pasari salbatice, toate pasarile salbatice, vii sau moarte, precum si de parti sau 

produse din acestea. 
- exportul de parti si produse din cocotier de mare neprelucrat si uscat. 
- exportul de orhidee. 
- exportul de peste, inclusiv mamifere marine si alte plante marine. 
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Singapore 
 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
Articolele interzise 

 
În afara de articolele interzise în cadrul Convenţiei Poştale Internaţionale (Bucureşti 2004) - Art.15, 
următoarele obiecte sunt interzise deasemenea la import în Singapore : 

 
- Băuturi alcoolice interzise* (codurile H.S. 2205.10, 2205.90) 
- Ţigări interzise* (codurile S.H. 2402.20) 
- Guma de mestecat (codurile S.H. 1704.10) 
- Tutun de mestecat şi produse care imita tutunul (codurile H.S. 2403.10, 2403.91, 2403.99) 
- Brichete care imita revolvere şi pistoale (codurile S.H. 3606.90) 
- Vaporizatoare (tigari electronice, pipe electronice, trabucuri electronice si arte articole 

asemanatoare) si melase pentru shisha (narghilea), indiferent daca acestea contin sau nu 
nicotina. (vezi circulara BI UPU nr. 30/2015) 

- Substanţe psihotrope şi droguri permise medical 
- Arme, arme de foc, părţi ale acestora şi orice alte arme letale care pot fi încărcate sau pot fi 

adaptate să încarce gloanţe sau orice alt tip de proiectile, gloanţe şi proiectile sau alte arme de 
toate felurile care pot descărca lichid nociv, gaz sau orice altceva sau orice alte părţi din 
componentele oricărei arme. 

- Artificii (codurile S.H. 3602.00, 3604.10, 3604.90) 
- Lapte degresat mecanic sau manual ( codurile H.S. 0401.10, 0401.20) 
- Orice tip de articol constând în sau care conţine bilete de loterie sau orice alte premii 

promoţionale sau orice alt anunţ legat de orice loterie publica, tranzacţii privind jocurile de 
noroc, pronosport, curse de cai ( codurile S.H. 4911.91, 4911.99, 8523.29, 8523.40, 8523.51, 
8523.52, 8523.59, 8523.80) 

- Reproducerea publicaţiilor cu drepturi de autor, casete/discuri video(cd,dvd) şi software 
(programe pentru calculator) (codurile S.H. : 4911.91, 4911.99, 8523.29, 8523.40, 8523.51, 
8523.52, 8523.59, 852380) 

- Materialele cu caracter de trădare şi sediţioase (de răzvrătire). (codurile S.H. 4901.10, 4901.99, 
4902.90, 4906.00, 4909.00, 4911.91, 4911.99, 8523.29, 8523.40, 8523.51, 8523.52, 8523.59, 
8523.80) 

 
*Băuturile alcoolice şi ţigările nu trebuie să fie marcate cu : « SINGAPORE DUTY NOT PAID» or « 
SDNP» pe etichete, cartuş sau pachete. Ţigările cu prefixul « E » imprimat pe pachete nu pot fi 
deasemenea importate în Singapore. 

 
Articolele restricţionate şi controlate 

 
Articolele mai jos menţionate vor fi permise doar când importul o va permite sau când o autorizaţie este 
emisă de o autoritate competenta. Aceasta lista nu este completa privind articolele controlate permise la 
importul în Singapore. Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul mai jos menţionat 

 

 
Articole Autoritatea de control 

 
Animale, păsări di produse din acestea Autoritatea Agricola şi Veterinara 

 

Plante, peşti exotici, specii pe cale de 
dispariţie 
Carne şi produse din carne 
Peşte şi produse din peşte 
Fructe şi legume 

www.ava.gov.sg 

http://www.ava.gov.sg/


Caseta cu pelicula fotografica nefolosite, Autoritatea de Dezvoltare Media 
Singapore  

 
casete, ziare, cărţi şi reviste, filme, casete/discuri 
video, discuri cu laser, CD-Rom şi jocuri video 

 
Medicamente Autoritatea de Sănătate şi Ştiinţă 
Produse farmaceutice 
Otrăvuri 

 

Echipamente de telecomunicaţii şi radio 
comunicaţii 

Jucării walkie-talkie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Autoritatea de Dezvoltare în Comunicaţii din 
Singapore 



Siria 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06  0106.00  Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 

Nu există informaţii 
. 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Copaci şi alte plante; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Flori naturale şi crengi, parti ale acestora 

 
Capitolul 7: Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Toate cerealele, cu excepţia grâului destinat însămânţării 
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Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.01 Făină, cu excepţia fainei canadiene importate pentru patiserie în limite 

determinate de către Ministerul Aprovizionării. 
Amidonul, importate pentru producţia de produse nealimentare şi în 
cantităţile stabilite de către Ministerul Industriei. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe diverse, seminţe de cereale şi fructe; 

plante industriale sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.07 1207.20  Seminţe de bumbac 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit de origine vegetală; produse vegetale nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22  1517.10  Seu, grăsimi  şi  uleiuri  cu  excepţia  celor  preparate  chimic  pentru  uz 

industrial. 
1517.90  Ulei de porumb 

 

 
 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01 Drojdie naturala proaspătă 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parti de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate comestibile diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04-06 Băuturile alcoolice cu acid salicilic sunt supuse controlului efectuat de 

către un chimist. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie 
24.01 

Cod S.H. 
2401.10 

* Obiecte interzise 
Frunze şi tulpini de tutun 

 2401.30 Deşeuri de tutun 
24.02 2402.10 Tutun prelucrat 

 2402.20 Ţigări 
24.03 2403.10 Ţigarete 

 2403.99 Altele 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

25.01-03 Sare, sulf 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28:  Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 2939.10 

2939.90 
Cutii  cu  valoare  declarata  care  conţin  opiu,  morfina,  cocaina,  alte 
narcotice 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06  3002.10 

3002.20 
3002.30 

Produse chimice farmaceutice, esenţe, extracte, mixturi medicamentoase 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 31: Fertilizatori 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01-04 Săpun normal şi săpun de toaleta cu excepţia săpunului de ras care poate fi 

importat fara plata în devize străine. 
Săpun moale, săpun amestecat cu săruri de sodiu. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 36: Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofolice; anumite 
preparate inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-02  3601.00  Capse umplute cu orice tip de praf explozibil 

 
 

3602.00  Capse de detonare pe baza de praf de puşcă 
36.03-06  3603.00  Explozibili 

3604.90  Detonatoare 
3605.00  Capse detonante cu mercur 
3606.10  Chibrituri 
3606.90  Materiale inflamabile 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-02 Înainte de a fi importate, filmele cinematografice trebuie supuse unui 

control efectuat de Ministerul Culturii. 
Publicaţii cu caracter obscen, imprimate, fotografii şi documente editate. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.01 3901.90  Celuloid 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Anterior importului, filmele cinematografice fabricate din celuloid trebuie 
să fie inspectate. 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
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  Nu există informaţii  

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

* Obiecte admise condiţionat 
47.01 Lemn pentru fabricarea chibriturilor 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
* Obiecte admise condiţionat 

48.01-02 Hârtie pentru ţigari. 
Carton pentru fabricarea cutiilor de chibrituri 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

* Obiecte admise condiţionat 
49.04-07  4904.00  Lucrări contrare ordinii publice. Articole obscene 

4905.10  Obiecte interzise în tranzit 
4907.00  Bilete de banca, bancnote, valori la purtător 

 
* Obiecte admise condiţionat 

4907.00  Articolele de acest tip sunt interzise în coletele simple, trebuie să circule în 
colete cu valoare declarata 

 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
6 
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Nu există informaţii 
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Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

52.01 Bumbac 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
61.01-17 Confecţii din fibre sintetice şi din bumbac. 

Ciorapi, cu excepţia celor din lână. Imbracăminte uzata şi îmbrăcăminte 
militară. 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
63.01 Grade şi insigne militare 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
64.01-06 Încălţăminte de toate categoriile şi parti ale acestora 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolarii, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
70.01 Sticlă nesecurizată şi necolorată 



SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 

Poziţie 
71.01-03 

Cod S.H. 
7101.10 

* Obiecte interzise 
Perle fine 

 7101.21 Pietre preţioase 
 7101.22 Articole din metal 
 7102.00  

71.09-12 7109.00 Monede din argint străine sau otomane 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.28 Televizoare 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86:  Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 

tramvai, parti ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
de semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 
SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie 
93.01-02 

Cod S.H. 
9301.00 

* Obiecte interzise 
Material de război 

 9302.00  
93.04-06 9304.00 Arme militare 

 9305.90 Revolvere 
 9306.21 Cărtuşe de război şi de vânatoare 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.13 9613.10- Brichete cu gaz (butan) 

9613.30 
9613.80 
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SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Nu există informaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
 
 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

- albinele trebuie să fie transportate în cutii care permit evitarea 
oricărui pericol 

- lipitorile trebuie să fie izolate în pământ special, intr-un sac de 
pânză rezistent, închis corespunzător şi plasat intr-o caseta din 
lemn. 

 
 
 
 

2.2 Vegetale şi 
produse vegetale 

- seminţe de bumbac (numai cele autorizate de către Banca 
Agricola-‘Farm Bank’) 

 
 
 
 
 
 
 
2.4 Băuturi 
alcoolice 

- expediate în butoaie sau sticle, cu condiţia ca ele să poarte 
etichete sau inscripţii care conţin detalii cu privire la conţinut, 
provenienţă, compoziţie precum şi numele fabricantului sau 
al agentului responsabil şi numele tarii de origine. 

 
 
 

2.5 Tutun - tutun,  frunze  de  tutun,  ţigări  şi  ţigarete -  acestea  pot  fi 
importate pe baza unei autorizaţii emisă de societatea SIMEX. 

 
2.7 Narcotice - trimiterile  cu  valoare  declarata  care  conţin  opiu,  morfina, 

cocaina şi alte stupefiante, expediate în scop medical sau 
ştiinţific, sunt supus unei autorizări din partea Ministerului 
Sanatatii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editie: 2007 13 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

3.1 Completarea 
declaraţiilor vamale 
(inclusiv         pentru 
trimiterile  cu 
valoare declarata) 

 
 
În completarea  declaraţiei  vamale  trebuie  indicate  următoarele 
informaţii: 
- greutatea bruta şi neta a trimiterii; 
- semnătura autentica   a   expeditorului   sau  a   lucrătorului 

companiei expeditoare este obligatorie; 
Autoritatea Vamală nu solicita aplicarea semnăturilor pe declaraţia 
vamală C2/CP3. 

 
 
 
 

3.2 Necesitatea 
inserării facturilor 

- este necesară inserarea facturilor normale şi consulare. 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Necesitatea de a 
justifica originea 
mărfurilor 

- certificatul  de  origine  este  necesar  pentru  orice  marfa  cu 
caracter comercial. 

- este   obligatorie   ataşarea   certificatului   de   origine şi   a 
permiselor de import.. 

 

 
 
 
 
 

3.4 Dispoziţii vamale 
diverse 

- taxele vamale se stabilesc pe baza valorii indicate pe declaraţia 
vamală - C2/CP3 

- factura nu este solicitata când valoarea trimiterilor (şi nu a 
fiecărui colet) este inferioara valorii de 250 lire siriene sau în 
cazul în care trimiterile nu au un caracter comercial. 

 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase 

- falsul în declaraţia privind conţinutul trimiterii duce la 
confiscarea să. În plus, este aplicata o amenda egala cu 
valoarea mărfurilor declarate în fals; aceasta amenda este 
dublata daca este vorba de obiecte interzise. 



Slovacia 
 

 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06. Toate animalele vii. Vezi partea a 2-a, 2.1. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

02.01.-06 Carne de pasare. 
2.7 Carne, carne de pasare proaspăta, refrigerata sau congelata. Vezi partea a 2-a, 2.1 
2.8 02.08.10-  Carne de iepure, broaşte, porumbei, prepeliţe, balene, rechini (câini de mare), reni. 

02.08.90 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Peşte. 
03.01 0301.10 Peşti ornamentali, peşti de apa dulce şi marini. 

 0301.91- Alţi peşti, peşti marini. 
0301.99  

03.02 0302.69 Peşti. Altele şi marini 
 0302.70 Ficat de peşte, icre, lapţi 
03.04 0304.10- Peşti. Alţi peşti de apa dulce. Alte tipuri de carne de peşte(moluşte). File de hering. 

  Morua. Surimi 
 0304.90  
03.05 0305.10- Faină de peşte comestibila. Ficat şi file de pete, peşte uscat, sărat şi afumat. 

 0305.69  
03.06 0306.23  
03.07  Creveţi, cu excepţia celor vii, proaspeţi sau îngheţaţi 

 0306.24 Crabi, cu excepţia celor vii, proaspeţi sau îngheţaţi 
 0306.29 Altele, inclusiv faină de crustacee comestibila 

Homari norvegieni (Nephrops norvegicus), cu excepţia celor vii, proaspeţi, 
  îngheţaţi 
03.07 0307.10 Stridii, cu excepţia celor vii, proaspete sau îngheţate. Moluşte congelate, cu excepţia 

 0307.99 celor vii, proaspete sau îngheţate. Sepii, calamari, octopozi, melci, alţii decât melcii 
  marini. 

 

Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 

Poziţie 
04.01 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Lapte, smântână. 

04.02 0402.29 Lapte pentru sugari, indiferent de forma, greutate şi mărimea ambalajului. 
04.04 0404.10- Zer 

 0404.90  
04.05 0405.10 Unt 
04.06 0406.10 Caşcaval, brânza 

 0406.20  
 0406.90 Brânza "Glarus" (amestec cu verdeţuri). Alte tipuri de brânza. 
04.07  Oua pentru clocit. 
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4.8 Produse din oua, produse prelucrate, cu excepţia produselor pentru industria 

alimentara. 
4.9 Miere naturala. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 

Poziţie 
05.01 

Cod S.H. 
0501.00 

* Obiecte admise condiţionat 
Păr 

05.02 0502.90 Păr de animale, păr uman 
05.03 0503.00 Păr de cal 
05.05 0505.10 Pene neprelucrate sau părţi ale acestora. 

 0505.90 Pene de pasare. Altele. Vezi partea a 2-a, 2.1. 
05.07 0507.10 Fildeş. Vezi partea a 2-a, 2.1. 

 0507.90 Altele. vezi partea a 2-a, 2.1. 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

6.2 0602.10 Vita de vie cultivata, butaşi de vita de vie şi rădăcini. Vezi partea a 2-a, 2.2.1 
0602.20 Butaşi şi vita de vie. Altele. 

Tufe şi puieţi de zmeura şi de piersici americane. 
Puieţi vii de castan, cu excepţia seminţelor şi plantelor ce constituie gazda 
pentru rozacee. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 

0602.90 Arbori de pădure. Butaşi, rădăcini şi plante tinere. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 
Butaşi, rădăcini şi plante tinere de stejar, cu excepţia ghindelor. Vezi partea a 
2-a, 2.2.1. 
Puieţi de plopi. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 
Puieţi de plante de hamei. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 
Puieţi de plante de tutun. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

06.01-02 0601.10- Tuberculi, ceapa, ridichi şi alte plante vii, inclusiv rădăcinile lor, grefe, 
0602.90 miceliu. Orhidee, zambile, narcise, lalele. Altele. 
0602.10- Vita de vie cultivata. Puieţi de ananas, de legume şi de căpşuni. Arbori 
0602.90 de pădure, grefuri, rădăcini şi plante tinere. 

6.3 Flori tăiate, boboci de flori utilizaţi pentru aranjamente şi decoraţiuni 
florale. Vezi a 2-a parte, 2.2.1. 

0603.10 Orhidee. Flori. Altele. 
6.4 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, precum şi gramineele, muşchii şi 

lichenii utilizaţi ca ornamente florale sau decoraţiuni. Vezi a 2-a 
parte, 2.2.1. 

0604.10 Muşchi şi licheni (numai proaspeţi şi uscaţi). Vezi a 2-a parte, 2.2.1. 
0604.99 Altele (numai proaspete). Vezi a 2-a parte, 2.2.1. 
0604.91 Brazii de Crăciun (Abies nordmanniana, Abies procera Rehd.) Alte 

conifere şi părţile lor. Vezi a 2-a parte, 2.2.1. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01 0701.10- Cartofi, în stare proaspăta sau îngheţaţi 

 0701.90  
07.02 0702.00 Roşii, în stare proaspăta sau îngheţate 
07.03 0703.10- Ceapa, usturoi şi praz. 

 0703.90  
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07.04 0704.10 Conopida şi brocoli. 
07.06 0706.10- Morcovi, hrean şi ţelina. 
 0706.90  
07.08 0708.10- Legume cu sau fără păstăi, în stare proaspăta sau congelate. 
 0708.90  
07.10 0710.10- Legume, proaspete sau fierte în apa sau aburi, congelate. 
 0710.90  
07.11 0711.10 Ceapa. 
  Vezi partea a 2-a, 2.2.2. 

 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
08.01 0801.11- Nuci de cocos uscate. Nuci braziliene, cu coaja. Nuci diverse. 

 0801.32  
08.02 0802.11- Migdale cu coaja Migdale fara coaja 

 0802.12  
 0802.21- Alte fructe cu coaja proaspete; alune de pământ, arahide, fistic 
 0802.90  
08.03 0803.00 Banane. 
08.04 0804.10- Curmale, smochine, avocado, mango şi alte fructe proaspete sau 

 0804.50 uscate. 
08.05 0805.10- Citrice, proaspete sau uscate. 

 0805.90  
08.06 0806.10- Struguri, proaspeţi sau uscaţi. 

 0806.20  
08.07 0807.11- Pepene, papaya. 

 0807.20  
08.08 0808.10- Mere, pere şi gutui. 

 0808.20  
08.09 0809.20 Cireşe şi vişine. 
08.10 0810.10 Căpşuni proaspete. 
08.11 0811.10- Fructe, proaspete sau fierte în apa sau abur, congelate, care conţin 

 0811.90 zahăr sau alţi îndulcitori; căpşuni, zmeura. Altele. 
08.12 0812.10 Fructe conservate provizoriu 
08.13 0813.10- Fructe uscate. 

 0813.50  
08.14 0814.00 Coji de citrice sau de pepene. 

  Vezi partea a 2-a, 2.2.3. 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Poziţie Cod S.H. *Obiecte admise condiţionat 
09.01 0901.21- Cafea prăjita, decofeinizata şi cu cofeina. 

 0901.22  
09.02 0902.10- Ceai verde (nefermentat). 

 0902.20  
09.03 0903.30- Ceai negru (fermentat). 

 0903.40  
09.04 0904.11- Mirodenii diverse. 

 0904.20  
  Vezi partea a 2-a, 2.2.4. 

 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08  Cereale. Vezi partea a 2-a, 2.2.5. 
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10.01-05 1001.10- Diverse tipuri de făină 

1005.90 
10.08 1008.10- Hrişca, mei şi alte cereale. 

1008.90 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-08  Vezi partea a 2-a, 2.2.5. 

 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.12 1212.99 Rădăcini de cicoare (Cichorium intybus sativum). Altele. 

  Vezi partea a 2-a, 2.2.6. 
12.02 1202.10- Arahide 

 1202.20  
12.03-07 1203.00- Seminţe de în, de floarea soarelui, de canabis şi alte seminţe 

 1207.99 oleaginoase. 
12.08 1208.10- Făină şi gris de fructe oleaginoase. 

 1208.90  
12.09 1209.22 Seminţe de trifoi. 
12.10 1210.10- Hamei 

 1210.20  
12.11 1211.10- Plante, părţi de plante, seminţe şi fructe utilizate în parfumerie şi 

 1211.90 medicina. 
12.12 1212.10- Seminţe de roşcove Alge şi alte ierburi marine. 

 1212.99  
  Vezi partea a 2-a, 2.2.6. 

 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11 Opiu. 

 1302.19 Seve şi extracte vegetale. Altele. 
  Vezi partea a 2-a, 2.2.7. 

 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04  Părţi de plante, produse de origine vegetală. 

  Vezi partea a 2-a, 2.2.8. 

SECTIUNEA III: GRASIMI   ŞI   ULEIURI   DE   ORIGINE   ANIMALĂ   SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-06  Grăsimi şi uleiuri animale. 
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15.04 1504.10- Grăsimi şi uleiuri de peşte sau de mamifere marine şi derivatele lor. 
 1504.30  
15.05 1505.10- Grăsime de oaie. Altele. 

 1505.90  
15.07 1507.10- Ulei de soia. Altele. 

 1507.90  
15.08 1508.10- Ulei de arahide. Altele. 

 1508.90  
15.09 1509.10- Ulei de măsline. Altele. 

 1509.90  
15.12 1512.11- Uleiuri diverse. Altele 

 1512.29  
15.14 1514.10- Uleiuri diverse. Altele 

 1514.90  
15.16 1516.10- Grăsimi şi uleiuri animale, vegetale şi derivatele lor. 

 1516.20  
15.17   

 1517.10- Margarina. Altele 
 1517.90  
15.18 1518.00 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi derivatele lor, fierte, oxidate, 

  deshidratate, sulfurate, polimerizate de căldura exercitata în vid sau în 
  gaze inerte sau modificate prin alte procedee chimice 
15.21 1521.10- Spermanţet. Altele. 

 1521.90  
  Vezi partea a 2-a, 2.2.9. 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 
LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
 

Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05  Produse din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

  acvatice; cu excepţia produselor incluse la codul 1603.00: extracte şi 
  lichide din carne, din peşte şi crustacee. 
16.04 1604.30 Caviar 
16.05 1605.90 Moluşte. Vezi partea a 2-a, 2.2.10 

 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01  Zahăr neprelucrat 

 1701.11 Zahăr. Altele 
 1701.99  
17.02  Alte zaharuri. 

 17.03-04 Melasa, produse zaharoase care nu conţin cacao. 
  Vezi partea a 2-a, 2.2.11 

 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.05-06  Praf de cacao, ciocolata şi alte produse ce conţin cacao. Vezi partea a 

  2-a, 2.2.12. 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01 1901.90 Diverse preparate alimentare. Altele. 
19.02 1902.11  

 1902.19 Paste alimentare care conţin carne şi oua. Altele. 
19.04 1904.10  

 1904.20 Produse alimentare pe baza de cereale. 
19.05  Produse de patiserie. 

  Vezi partea a 2-a, 2.2.13. 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01  Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau 

  conservate în oţet sau în acid acetic. 
20.02  Roşii preparate sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic. 
20.04-05  Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oţet. 
20.07-09  Fructe, şi alte părţi comestibile ale plantelor, altfel preparate sau 

  conservate. Vezi partea a 2-a, 2.2.14. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06  Preparate alimentare diverse. 
21.01  Extracte, esenţe şi concentrat de cafea, de ceai sau de mate. 
21.02 2102.10- Drojdie de bere. Vezi partea a 2-a, 2.2.15. 

 2102.20  
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09  Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet. 
22.01  Apa minerala fara zahăr. 
22.07-08 2207.10- Alcool etilic. Băuturi spirtoase cu un conţinut de alcool mai mic de 

 2208.90 80%. 
  Vezi partea a 2-a, 2.4. 

 

Capitolul 23: Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 2301.10 Făină şi praf de carne. 

 2301.20 Făină şi praf de carne şi de nevertebrate marine. 
23.02 2302.10 Tarate de porumb şi de grâu 

 2302.30  
 2302.40 Tarate de grâu. Altele. 
23.03 2303.10 Reziduuri de amidon 

 2303.20 Alte deşeuri şi reziduuri din zahăr. 
23.04 2304.00 Ulei de prăjituri 
23.06 2306.40- Alte deşeuri. 

 2306.90  
23.08  Deşeuri vegetale. 

 2308.10- Castane şi ghinde; hrana preparata pentru animale. Altele. 
 2308.90  
  Vezi partea a 2-a, 2.2.16. 



Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01 2401.10- Tutun brut şi deşeuri de tutun. 

 2401.30  
24.02 2402.10 Ţigări şi ţigarete. 
24.03 2403.10- Alte produse din tutun. 

 2403.99  
  Vezi partea a 2-a, 2.5. 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01 2501.00   Sare, sare de masa, sare de mare. 
25.07 2507.00   Kaolina 
25.19 25.19.10  Carborat de magneziu 

25.23 2523.10- 
2523.21   Ciment 

25.24 2524.00   Azbest. Vezi partea a 2-a, 2.6.1. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.18-19  Zgura granulata rezultata din prelucrarea fierului şi otelului. 

26.20 2620.19- 
2620.90   Cenuşă şi reziduri ce conţin metal sau compuşi ai metalului. 

26.21 Alte zguri şi cenuşe. Vezi partea a 2-a, 2.6.2. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01 2701.11- Antracit. Huila bituminoasă. Alte tipuri de huila. 

 2701.19 Lignit. 
27.02 2702.10-  

 2702.20  
27.03 2703.00 Turba. 
27.04 2704.00 Cox 
27.08 2708.10 Smoala. 
27.10 2710.00 Benzina (petrol). Uleiuri minerale 

27.11 2711.11- Gaz natural. 
 2711.21  
27.16 2716.00 Energie electrica. 

Vezi partea a 2-a, 2.6.3. 



SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.04 2804.10- Hidrogen, gaze rare şi alte elemente nemetalice. 

 2804.69  
 2804.70 Fosfor 
 2804.80 Arsen 
28.06 2806.10 Acid clorhidric 
28.07 2807.00 Acid sulfuric. 
28.11 2811.11 Acid florhidric 

 2811.19- Alţi acizi anorganici 
 2811.29  
28.12 2812.10- Compuşi halogenaţi şi sulfuraţi, clorura de fosfor. Altele. 

 2812.90  
28.13 2813.90 Sulfura de fosfor. 
28.15 2815.11 Hidroxid de sodiu solid. 
28.17 2817.00 Oxid de zinc. 
28.25 2825.90 Oxid şi hidroxid de wolfram. 
28.26 2826.11 Florura de amoniu sau de sodiu 

 2826.19 Alte floruri 
28.27 2827.39 Alte cloruri 
28.30 2830.10 Sulfuri de sodiu 

 2830.90 Altele 
28.33 2833.29 Sulfaţi de plumb şi de mercur 
28.34  Nitriţi şi nitraţi. 
28.35  Hipofosfiţi, fosfiţi şi fosfaţi. 
28.36 2836.60 Carbonat de bariu. 
28.37 2837.11 Cianura de sodiu. 

 2837.19 Altele. 
28.41 2841.61 Permanganat de potasiu. 
28.42 2842.90 Sare a acidului de seleniu teluric. 
28.43 2843.29 Metale preţioase. Altele 

 2843.30 Metale preţioase compuse din aur 
 2843.90 Alţi compuşi; amalgamuri. 
28.44 2844.40 Elemente radioactive, izotopi radioactivi artificiali. 
28.45 2845.10 Apa grea (oxid de deuteriu) 
28.48 2848.00 Fosfuri 
28.49 2849.10 Carburi de calciu. 
28.50 2850.00 Hidruri, nitraţi, azotaţi, silicaţi şi boruri. 
28.51 2851.00 Alţi compuşi anorganici. Vezi partea a 2-a, 2.7.1 

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.02 2902.20 Benzen 

 2902.30 Toluen 
29.03 2903.14 Tetraclorura de carbon. 

 2903.15 Clorura de etilena. 
 2903.19 Metilcloroform 
 2903.21 Cloretilena 
 2903.22 Tricloroetilenă. 



 

 2903.23 Percloretilenă 
2903.30 Derivaţii forurilor, bromurilor şi iodurilor de hidrocarburanţi aciclici. 
2903.41-  
2903.46 Derivaţi halogenaţi. 
2903.59-  

 
29.04 

2903.69 Altele. 
Derivaţi sulfuraţi, nitraţi sau nitrozaţi de hidrocarburi halogenaţi sau nu 

29.05 2905.11 Alcool metilic 
 2905.19 Altele 
 2905.39 Metilpentan. 
 2905.49 Altele. 
 2905.50 Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi de alcool aciclici 
29.08 2908.20 Derivaţi de fenol-alcool. 

 2908.90 Altele 
29.09 2909.11 Eter 

 
29.10 

2909.30 
 

2910.90 

Alţi eteri şi derivaţii lor. 
Epoxizi, expoxialcool, expoxifenol şi expoxieter. 
Altele 

29.13  Derivaţi halogenat, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi 
29.14  

2914.11 
Cetone şi chinone. 
Acetona 

 2914.12 Metiletilcetona. 
 2914.19 Altele. 
 2914.31 Fenilacetonă 
29.15  

2915.24 
Acizi monocarboxilici. 
Anhidride acetice 

 2915.39 Altele. 
29.16 2916.34-  

 
29.18 

2916.35 
 

2918.13 

Acid fenilacetic şi esterii săi. 
Acizi carboxilici 
Săruri şi eteri de acid tartric. 

 2918.19 Altele 
29.21 1919.00 Esteri fosforici şi sărurile lor, incluzând lactofosfaţi. 
29.20 

 
29.21 

 
2920.90 

 
2921.19 

Esterii altor acizi anorganici. 
Altele 
Compuşi aminici. 
Altele. 

 2921.41 Aniline şi sărurile sale. 
 2921.45 Alfanaftilamina, betanaftilamina 
 2921.49 Altele. 
 2921.59 Altele. 
29.22 2922.13 Trietanolamina şi sărurile sale 

 2922.19 Altele 
 2922.22 Anisidine şi dianisidine 
 2922.29 Altele 
 2922.30 Amino-aldehide, amino-cetone 
 2922.43 Acid atronilic 
 2922.49 Altele 
 
29.23 

 
29.24 

2922.50 
 

2923.90 
 

2924.10 

Fenol-amino-alcoolici 
Săruri şi hicroxizi de amoniu caternari 
Altele 
Compuşi de carboxiamida 
Amide aciclice şi derivaţii lor. 

 2924.22 Acid beta-acetamidobenzoic. 
 
29.26 

2924.29 
 

2926.10 

Altele  
Compuşi nitrici 
Acrilonitril. 



 2926.90 Altele 
29.27 2927.00 Compuşi diazo-, azo- sau azoxi-.hidroxilamina 

29.28 
 
29.31 

 
 

2930.90 
Derivaţi organici de hidrazina sau de 29.30 
Altele. 
Alţi compuşi organici-anorganici. 

29.32  
2932.19 

Compuşi heterociclici exclusiv ai heteroatomilor de oxigen. 
Altele. 

 2932.29 Alte lactone. 
 
29.33 

2932.99 
 

2933.39 

Altele. 
Compuşi heterociclici exclusiv ai heteroatomilor de azot. 
Altele. 

 2933.51 Acid barbituric, derivaţii săi şi sărurile acestor produse. 
 2933.59 Altele. 
 2933.71 Epsilon-caprolactama. 
 2933.79 Alte lactame 
 
29.34 

2933.90 Diazepine. Altele. 
Acizi nucleici şi sărurile lor 

 
29.36 

 
29.37 

2934.90 
 

2936.29 

Altele. 
Provitamine şi vitamine 
Altele. 
Hormoni. 

29.38  
2938.90 

Glucozide 
Altele. 

29.39  
2939.10 

Alcaloizi vegetali 
Alcaloizi de opium şi derivaţii lor. 

 2939.41 Efedrine şi sărurile lor 
 2939.42 Pseudoefedrine şi sărurile lor 
 2939.61-  
 2939.63 Altele 
 2939.90 Cocaina bruta. Altele. Vezi partea a 2-a, 2.7.2. 
 

 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Produse farmaceutice. 
30.01 3001.10- Glande şi alte organe folosite în organo-terapie, uscate sau sub forma de pulbere; 

3001.90  extracte ale acestora. Vezi partea a 2-a, punctul 2.8.1 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01 3101.00 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală. 
31.02  Îngrăşăminte minerale sau chimice azotate. Vezi partea a 2-a, 2.3 

 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 

 
32.03 Coloranţi de origine vegetală sau animală utilizate în industria alimentara. Vezi 

partea a 2-a, 2.8.2. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Vezi partea a 2-a, 2.8.3. 



40.04 4004.00 Deşeuri, rămăşiţe şi resturi de cauciuc 
40.12 4012.20 Pneuri uzate. 
40.17 4017.00 Ebonita şi produsele sale. Vezi parte a 2-a, 2.10.2. 

 

Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Vezi partea a 2-a, 2.8.4. 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.02-03 Albumine şi gelatine utilizate în industria alimentara. 
35.05 Dextrine şi amidon modificat utilizate în industria alimentara. 
35.07 Enzime utilizate în industria alimentara. 

Vezi partea a 2-a, 2.8.5. 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

36.01-06 Pulberi propulsive şi explozive, chibrituri, articole pirotehnice, aliaje piroforice şi 
materiale inflamabile. Vezi partea a 2-a, 2.9. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Vezi partea a 2-a, 2.10.1. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

38.08 Insecticide, antirozătoare, fungicide, ierbicide. Vezi partea a 2-a, 2.10.2. 
 
 

SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

39.04 Polimeri de clorura de vinil. 
39.15  Deşeuri şi resturi ale materialelor plastice. 

39.20 3920.10- 
3920.30 Diverse produse plastice. 
3920.71   Produse din celuloza. Vezi parte a 2-a, 2.10.2. 

Capitolul 40:  Cauciuc şi articole din cauciuc    

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
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SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

41.01-09  Piei brute de animale, sărate sau altfel conservate. 
41.04 4104.10- 

4104.39   Alte articole din piele 
41.10 4110.00   Deşeuri din piele tăbăcită. Vezi parte a 2-a, 2.10.3. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.02 4202.11 Articole din piele. 
42.03  Vestimentaţie şi accesorii din piele. 
42.05  Alte produse din piele. Vezi parte a 2-a, 2.10.4. 

 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-03 4303.10-  

4303.90   Blana, inclusiv capete, cozi, labe şi alte piese tăiate ce pot fi utilizate în blănărie. 
43.04 4304.00   Blanuri artificiale. Vezi parte a 2-a, 2.10.5. 

 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
44.01-07  Diverse tipuri de lemn şi articole din acestea. 
44.03  

4403.20 
Lemn neprelucrat, cojit sau nu, tăiat în bucăţi 
Lemn de conifere 

 4403.99 Altele. 
44.14 4414.00 Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi şi obiecte similare 
44.15  Lăzi, cutii şi ambalaje similare din lemn. 
44.20  Obiecte diverse din lemn (sculpturi, cosciuge, cutii). Vezi parte a 2-a, 2.11.1. 

 

Capitolul 45: Plută şi lucrări din plută 
 

Vezi parte a 2-a, 2.11.2. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Vezi parte a 2-a, 2.11.3. 
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SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

47.01 Lignina 
47.07 4707.10   Hârtie din celuloza, carton 

4707.20- 
4707.90  Alte hârtii fabricate pe baza celuloza sulfat înălbita (ziare vechi, reviste, broşuri, 

pliante publicitare). Vezi partea a 2-a, 2.12.1 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
48.02 4802.52- 

 
 

48.05 

4802.53 
 
4805.60- 

Role sau coli de hârtie tipărită în limbaj braille, alte hârtii tipărite în limbaj braille, 
carton, în role sau coli. 

 4805.80 Alte hârtii. 
48.18 4818.10-  

 4818.90 Hârtie igienica . 
48.20 4820.90 Diverse formulare comerciale din hârtie de carbon. 
48.23 4823.59 Role de hârtie pentru maşini de calcul sau de scris. Vezi parte a 2-a, 2.12.2. 

 
 

Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, 2.12.3. 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

50.01 5001.00 Gogoaşa viermilor de mătase din care se obţin fire de mătase. 
50.02 5002.00 Mătase bruta. 
50.03  Deşeuri de mătase. Vezi partea a 2-a, 2.13.1 

 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-02 Lână, păr de alpaca, de lama, de vigonie, de cămilă, de iac, de capra din Tibet şi din 

Caşmir, de iepure de angora. 
51.03 Deşeuri de lână. 

5103.10   Fire din lână de animale. Vezi partea a 2-a, 2.13.2. 
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Capitolul 52: Bumbac 
Vezi partea a 2-a, 2.13.3 

 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01 5301.30   Deşeuri de in. Vezi partea a 2-a, 2.13.4. 

 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

54.01 5401.10 Filamente sintetice 
 5401.20 Filamente artificiale 

 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01 5501.90 Fuioare de mătase sintetica. Altele. 
55.05  Deşeuri de fibre sintetice. Vezi partea a 2-a, 2.13.6. 

 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 
de acest gen 

 
Vezi partea a 2-a, 2.13.7 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.02-03 Covoare şi produse similare din material textil, inclusiv covoare "Kelem", 

"Schumacks" şi „Karamanie”. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Vezi partea a 2-a, 2.13.9. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Vezi partea a 2-a, 2.13.10. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Vezi partea a 2-a, 2.13.11. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.07-10 Indispensabili, slip, pijamale, capoate, tricouri, pulovere, etc. 

61.12   6112.11- 
6112.20   Echipament sportiv. Vezi partea a 2-a, 2.13.12. 
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Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01 6201.19- 

 6201.99 Paltoane şi alte articole similare 
62.03 6203.42 Pantaloni din bumbac (inclusiv blue-jeans denim) 
62.04 6204.52 Fuste din bumbac. 

 6204.62 Pantaloni şi sorturi din bumbac 
62.05 6205.10 Cămăşi din lână. 

 6205.20 Cămăşi din bumbac. Vezi partea a 2-a, 2.13.13. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.9 6309.00   Haine uzate şi alte produse textile uzate. 
63.10 Haine uzate şi articole textile uzate, carpe, deşeuri din sfori, corzi, frânghii, şi 

cabluri. Vezi partea a 2-a, 2.13.14. 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Vezi partea a 2-a, 2.14.1 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Vezi partea a 2-a, 2.14.2 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 

 
Vezi partea a 2-a, 2.14.3 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Vezi partea a 2-a, 2.14.4. 
 

SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Vezi partea a 2-a, 2.15.1. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

69.04 6904.10 Cărămizi ceramice. 
69.07 6907.90 P a v e l e d i n c e r a m i c ă . 
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69.08 6908.90   Altele. Vezi partea a 2-a, 2.15.2 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01. 7001.00   Deşeuri de sticla (resturi). 
70.05 Geamuri din sticla. Vezi partea a 2-a, 2.15.3 

 
 

SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
 

Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

71.13 Bijuterii şi părţi ale acestora. Vezi partea a 2-a, 2.15.4. 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-17 Fier şi oţel. Vezi partea a 2-a, 2.15.5. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.02-04 7302.10-  

 7304.39 Materiale pentru construcţia liniilor feroviare şi de tramvai. 
 7304.59 Altele 
 7304.90 Altele 
73.05-06 730511-  

 7306.30 Ţevi şi tuburi. Altele. 
 7306.60 Altele, suduri, secţiuni non-circulare încrucişate 
 7306.90 Altele. Vezi partea a 2-a, 2.15.6. 

 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.04 7404.00   Deşeuri de cupru. Vezi partea a 2-a, 2.15.7 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

75.03 7503.00   Deşeuri de nichel. Vezi partea a 2-a, 2.15.8. 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.02 7602.00   Deşeuri de aluminiu. Vezi partea a 2-a, 2.15.9. 
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Capitolul 77: Rezervat 
 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H.  * Obiecte admise condiţionat 
78.02 7802.00   Deşeuri de plumb. Vezi partea a 2-a, 2.15.10. 

 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.02 7902.00   Deşeuri de zinc. Vezi partea a 2-a, 2.15.11. 

 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.02 8002.00   Deşeuri de cositor. Vezi partea a 2-a, 2.15.12. 

 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01 8101.91 Deşeuri de wolfram 
81.02 8102.91 Deşeuri de molibden. 
81.03 8103.10 Deşeuri de tantal. 
81.04 8104.20 Deşeuri de magneziu. 
81.05 8105.10 Deşeuri de cobalt 
81.06 8106.00 Deşeuri de bismut; bismut brut şi praf 
81.07 8107.10 Cadmium brut; deşeuri de cadmiu şi praf. 
81.08 8108.10 Deşeuri de titan. 
81.09 8109.10 Deşeuri de zirconiu. 
81.10 8110.00 Deşeuri de antimoniu. 
81.11 8111.00 Deşeuri de mangan. 
81.12 8112.11 Deşeuri de beriliu. 

 8112.20 Deşeuri de crom. 
 8112.30 Deşeuri de germaniu. 
 8112.40 Deşeuri de vanadiu. 
 8112.91 Altele substanţe brute, deşeuri, prafuri. 
 8112.99 Galiu; indiu; taliu. 
81.13 8113.00 Deşeuri de produse metalo-ceramice. Vezi partea a 2-a, 2.15.13. 

 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 
Vezi partea a 2-a, 2.15.14. 

 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Vezi partea a 2-a, 2.15.15. 
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SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 
APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 

mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 
 

Poziţie Cod S.H.  * Obiecte admise condiţionat 
84.07-11 Motoare cu combustie interna, de propulsie, cu piston, rotativ, diesel. 
84.15 Aparate de aer condiţionat. 
84.18 Frigidere, congelatoare. 
84.19 Aparate şi echipamente de laborator destinate tratării materialelor prin procese ce 

implica schimbări de temperatura. 
8419.19   Altele. 

84.21 8421.21   Aparate şi maşini pentru filtrarea lichidelor. 
84.23 8423.10   Cântare menajere, aparate de cântărit personale 
84.24 8424.81   Echipamente pentru agricultura şi horticultura 
84.69 8469.11   Maşini de scris automate şi maşini de procesare a textelor. 

84.70 847010- 
8470.29  Maşini de calcul şi de înregistrare a datelor 

84.71 8471.30   Maşini automate de procesat datele 
8471.60   Unităţi de intrare şi ieşire pentru imprimante 
8471.80   Alte echipamente 

84.73 8473.21   Părţi ale maşinilor de calcul electronic. 
8473.30   Părţi şi accesorii ale maşinilor menţionate la codul 84.71. 

84.79  Maşini şi aparate mecanice cu funcţii proprii, nedenumite şi necuprinse în alta parte. 
Vezi partea a 2-a, 2.16.1 

 
Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 

reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie 
85.06 

Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Pile şi baterii electrice 

 8506.80 Altele. 
85.17  Aparate telefonice. 

 8517.80 Alte aparate 
85.26  Radare, detectoare. 
85.27  Aparate radio de emisie-recepţie. 

 8527.90 Alte aparate. 
85.31  Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala. 

 8531.80 Alte aparate. Vezi partea a 2-a, 2.16.2 

SECTIUNEA XVII: Autovehicule, vehicule aeriene, ambarcaţiuni şi echipamente de 
transport asociate. 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Vezi partea a 2-a, 2.16.3 
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Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

87.03 8703.10 Vehicule speciale pentru trafic pe zăpadă, maşini de golf şi alte vehicule similare. 
 8703.21 Vehicule cu o capacitate cilindrica care nu depăşeşte 1000 cm3, noi şi uzate. 
 8703.22 Vehicule caravana, altele. Vehicule folosite. 
 8703.24 Vehicule cu o capacitate cilindrica ce depăşeşte 3000 cm.3 , noi şi uzate. 
 8703.32 Vehicule cu o capacitate cilindrica ce depăşeşte 1500 cm.3  dar şi cu o capacitate 
  

8703.33 
cilindrica ce nu depăşeşte 2500 cm.3, noi sau uzate. Altele. Vehicule uzate. 

Vehicule cu o capacitate cilindrica ce depăşeşc 2500 cm3. Altele. Vehicule uzate. 
 8703.90 Altele. 

87.05 8705.10-  
 8705.90 Vehicule speciale cu motor (macarale, auto-speciale pentru pompieri). 
87.08  Părţi şi accesorii ale vehiculelor cu motor 

 8708.99 Altele 
87.10  Tancuri şi alte automobile blindate de lupta, echipate cu arme sau nu. Vezi 

  partea a 2-a, 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie 
88.02-03 

Cod S.H. 
8802.11- 

* Obiecte admise condiţionat 

 8803.30 Avioane, elicoptere şi părţile lor. 
88.05 8805.10 Aparate şi dispozitive pentru lansarea de vehicule aeriene şi părţile lor. 

Vezi partea a 2-a, 2.16.4. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.06-07  Alte ambarcaţiuni, incluzând nave militare, Vezi partea a 2-a, 2.16.5. 

 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

90.03 Rame pentru ochelari şi alte articole asemănătoare 
90.07 Proiectoare, părţile şi accesoriile lor. 
90.13 Telescoape. 

9013.80  Alte dispozitive, aparate şi instrumente. 
9013.90   Părţi şi accesorii. 

90.14 9014.10- 
9014.90 Busole. 

90.15 Instrumente şi aparate de geodezie, topografie, hidrologice, de nivelare. 
9015.90   Părţi şi accesorii. 

90.20 Alte aparate respiratorii şi măşti de gaz. 
90.23 9023.00   Instrumente, aparate şi modele pentru demonstraţii (pt. educaţie sau expoziţii). 
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90.26 9026.80 Alte instrumente şi aparate. 
90.28 9028.20 Contoare de lichide. Vezi partea a 2-a, 2.16.6. 

 

91.02 9102.99 Ceasuri. Altele. 
91.13 9113.90 Brăţări şi curele de ceasuri. Altele. Vezi partea a 2-a, 2.16.7. 

 

92.01  Pian, clavecin şi alte instrumente cu clape şi coarde. 
92.02 9202.90 Alte instrumente de muzica cu coarde. 
93.03 9203.00 Orga, armonica şi alte instrumente similare. 
92.07 9207.10 Instrumente cu claviatura altele decât acordeonul, orga. 
92.09 9209.10 Părţi şi accesorii de instrumente muzicale. Vezi partea a 2-a, 2.16.8. 

 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Arme şi muniţii, părţile şi accesoriile acestora. Vezi partea a 2-a, 2.16.9. 

 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

94.02  Mobilier cu uz medicinal (chirurgie/stomatologie) 
94.05  

9405.40 
Aparate de iluminat. 
Alte aparate de iluminat electrice. Vezi partea a 2-a, 2.17 şi 2.17.1 

 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

95.02 9502.10-  
 9502.99 Păpuşi, accesorii, vestimentaţie. Altele. 
95.04 9504.20 Biliard şi accesorii pentru acesta. 

 9504.40 Cărţi de joc. 
 9504.90 Altele. 
95.08 9508.00 Căluşei, circuri ambulante şi menajerii de circ 

 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01 Fildeş prelucrat, carapace de broasca ţestoasă, coarne, coarne de cerb, corali, sidef şi 

alte materiale de origine animală. 
9601.90   Altele. 

96.06 Nasturi 
9606.29   Altele. 
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96.14 Pipe de fumat 
96.15 Darac şi articole similare. 

9615.19   Altele. Vezi partea a 2-a, 2.17.3. 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.05 9705.00 Piese de colecţie şi destinate colecţionarilor din domeniul zoologiei, botanicii, 

mineralogiei, anatomiei, istoriei, arheologiei, paleologiei, etnografiei şi numismaticii. 
Vezi partea a-2-a,2.18. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1. Animale, produse de origine animală 
Importul animalelor (vii sau moarte) în scopul comercializării este permis: 
- pe baza auorizaţiei emisă de la Administraţia Naţională Veterinară din Slovacia (Statna Veterinarna 

Sprava Slovenskej Republiky) şi a unui certificat veterinar eliberat de ţara exportatoare 
- pe baza unui permis eliberat de Ministerul Economiei din Slovacia (Ministerstvo Hospodárstva 

Slovenskej Republiky). 
 

În cazul importurilor ne-comerciale, efectuate prin posta, vamă solicita un certificat veterinar completat 
în conformitate. În cazul importurilor comerciale şi necomerciale este necesară prezentarea la vamă a 
unui formular din Convenţie CITES (permis CITES) - eliberat de către Ministerul Mediului din 
Slovacia (Ministerstvo Zivotného Prostedia) 

 
Pentru importurile de carne şi organe comestibile, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii 
eliberată de Administraţia Naţional Veterinară din Slovacia şi a unei licenţe emisă de Ministerul 
Economiei. 
Pentru produsele indicate, este necesar un certificat eliberat de Biroul Naţional pentru Norme şi 
Verificări din Republica Slovacia (Urad pre normalizáciu a skusobníctvo Slovenskej Republiky), 
conform legii. Importatorul este obligat să prezinte la vamă un certificat emis de autorităţile naţionale 
corespondente (Státna Skusobna). 

 
Importul de carne cruda este interzis. Aceleaşi condiţii sunt valabile pentru importul de lapte şi produse 
lactate, oua de păsări, miere naturală, produse comestibile de origine animală nedenumite şi necuprinse 
în alta parte, precum şi altor produse de origine animală (peşti, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice). 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 
Pentru importul în scopul comercializării, este necesară prezentarea la vamă a următoarelor documente: 
- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat fitosanitar; 
- un certificat eliberat de biroul naţional de testare. 

 
2.2.1.Plante vii şi produse de floricultura 
Atât pentru importul în scopuri comerciale cat şi pentru cel în scopuri necomerciale, este necesară 
prezentarea la vamă a unui formular CITES (permis CITES). 
Pentru importul în scopul ne-comerciale este necesară prezentarea următoarelor documente: 
- un certificat fitosanitar; 
- un permis CITES. 
Pentru anumite produse este recomandata contactarea Ministerului Agriculturii pentru obţinerea de 
informaţii cu privire la necesitatea prezentării în vamă a unui certificat fitosanitar. 

 
Importul produselor specificate ca fiind interzise în capitolul 6 este strict interzis 

 
Produsele urmatoare sunt supuse unui control fitosanitar obişnuit şi trebuie să prezinte un certificat 
fitosanitar emis de ţara exportatoare: 
- toate plantele vii şi părţile lor, înţelegând fructe şi nuci, seminţe, tuberculi şi bulbi; 
- toate produsele uscate de origine vegetală; 
- lemn cu coaja, scoarţa şi turba 
Aceste principii sunt valabile atât pentru importurile comerciale cat şi pentru cele necomerciale. 

 
2.2.2. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

Pentru importul comercial este necesară prezentarea la vamă a următoarelor documente: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
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- un certificat fitosanitar; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru speciile trecute în lista CITES. 

 
Pentru importul necomercial sunt necesare: 
- un certificat fitosanitar; 
- un permis CITES când se refera la speciile menţionate în Convenţia CITES 

 
Importul deşeurilor este posibil doar pe baza unei autorizaţii emise de Ministerul Economiei. 

 
2.2.3. Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene - vezi 2.2.2. 

 
2.2.4. Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
Pentru importurile comerciale vezi punctul 2.2.2. 

 
În cazul importurilor necomerciale ale unor produse ambalate şi destinate uzului propriu nu este necesar 
un certificat fitosanitar. 

 
2.2.5. Cereale 
Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2 pentru mărfurile din capitolele 10 şi 11 

 
2.2.6. Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; 
paie şi furaje. 
Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2 
Importul în scopuri necomerciale: 
- nu este necesar un certificat fitosanitar pentru produsele ambalate şi destinate consumului 

propriu; 
- un permis CITES în cazul speciilor trecute în lista CITES. 

 
2.2.7. Gume, răşini şi alte sucuri şi extracte vegetale 
Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2 
Importul în scopuri necomerciale sau comerciale al substanţelor stupefiante şi psihotrope este admis 
numai în baza autorizării din partea Ministerului Sănătăţii (Ministerstvo Zdravotníctva). 

 
2.2.8. Materiale de împletit şi alte produse de origine vegetală nedenumite şi necuprinse în alta 
parte - vezi 2.2.7. 

 
2.2.9. Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, derivatele acestora; grăsimi alimentare elaborate, 
ceara de origine animală sau vegetală 
Pentru importul  de grăsimi  şi  uleiuri animale şi de produse obţinute prin disocierea lor, grăsimi 
alimentare, ceara de origine animală, la vamă sunt necesare: 
- o autorizaţie emisă de Administraţia Veterinara Naţionala; 
- un certificat veterinar. 

 
În ceea ce priveşte importul de produse de origine vegetală, sunt necesare la vamă: 
- o licenţa emisă de Ministerul Economiei; 
- un certificat fitosanitar; 
- un certificat din partea biroului naţional de verificare; 
- un certificat CITES pentru produsele specificate în Convenţie CITES. 

 
2.2.10. Preparatele pe baza de carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 
Importul în scopul comercializării: vezi 2.1.1. 
Importul caviarului în scopul comercializării este admis numai pe baza prezentării unei autorizaţii 
emisă de Ministerul Mediului şi a unui permis CITES. Importul prin trimiteri poştale este admis numai 
pentru o greutate de 250g/persoana. 

 
2.2.11. Zahăr şi produse zaharoase 
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Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2; 
 

Pentru anumite produse este recomandata contactare Ministerului Agriculturii pentru obţinerea de 
informaţii cu privire la necesitatea prezentării în vamă a unui certificat fitosanitar pentru un anumit tip 
de marfa importata. 

 
Importul necomercial ala acestor produse este admis în pachete mici şi pentru utilizare personala. 

 
2.2.12 Cacao şi preparatele sale - vezi 2.2.11. 
În cazul unui import necomercial, produsele pe baza de cacao (ciocolata, bomboane cu ciocolata) nu 
necesita  prezentarea unui certificat  fitosanitar cu  condiţia ca  produsele respective să fie destinate 
consumului propriu şi  să prezinte indicaţii cu  privire la origine. Aceasta prevedere nu se aplica 
produselor şi bunurilor trecute în lista CITES în cazul cărora este necesar un permis emis de Ministerul 
Mediului. 

 
2.2.13.Preparatele pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte, produse de patiserie 
Pentru importul în scopul comercializării sunt necesare: 
- un certificat fitosanitar; 
- sau un certificat veterinar (pentru lapte); 
- o licenţa de la Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare, dacă este necesar; 
- un permis CITES pentru speciile prevăzute în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial, nu trebuie prezentat certificatul veterinar sau fitosanitar pentru alimentele 
ambalate care prezintă detalii despre originea de producţie. Acestea nu sunt valabile pentru trimiterile 
care conţin produse relative din Convenţia CITES. Trebuie prezentat permisul CITES eliberat de 
Ministerul Mediului. 

 
2.2.14. Preparate din legume, fructe sau alte părţi de plante 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa din partea Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES. 

 
Importul necomercial este permis cu condiţia ca pe ambalajul produselor să fie specificata originea. 
Pentru trimiterile care conţin bunuri trecute în lista CITES este necesar un permis de import eliberat de 
Ministerul Mediului. 

 
2.2.15. Preparate alimentare diverse - vezi 2.2.14. 

 
2.2.16. Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES. 

 
Importul necomercial al hranei pentru animale necesita la vamă prezentarea unui certificat fitosanitar şi 
a unuia veterinar. Nu este necesar un certificat pentru bunurile ambalate şi pregătite pentru utilizare. 
Pentru importul de reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare este necesară o autorizaţie emisă de 
Ministerului Mediului. 

 
2.3. Produse antiparazitare pentru uz agricol 
Pentru  importul  în  scopul  comercializării  produselor  industriei  chimice,  cum  sunt  insecticidele, 
ierbicidele, fungicidele, sunt necesare la vamă: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare. 
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Preparatele sau compuşii de origine biochimica destinaţi utilizării agricole sunt supuse unui control 
fitosanitar. Produsele care conţin materiale dăunătoare stratului de ozon sunt interzise la import. 

 
Pentru produsele fabricate cu excremente de animale, sunt necesare la vamă: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- o autorizaţie din partea Ministerului Mediului. 

 
Pentru îngrăşăminte artificiale, sunt necesare: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare. 

 
2.4.Bauturi, băuturi alcoolice şi vinuri 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare. 
În general pentru importurile necomerciale, sunt admise 1l de băuturi spirtoase şi 2 l de vin per 

persoana. 
 

2.5.Tutun şi ţigarete din tutun fabricat 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat fitosanitar; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare. 

 
Pentru importul deşeurilor de tutun, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii de import 
eliberată de Ministerul Mediului. 

 
Pentru importurile necomercial, este stabilita o limita de persoana după cum urmează: 
- 200 buc. ţigări; 
- 100 ţigarete; 
- 50 trabucuri; 
- 250 g de tutun de fumat; 
- sau combinaţii proporţionale cu aceste produse. 

 
2.6. Produse minerale 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat emis de biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES. 

 
2.6.1. Sare, sulf, pământuri şi pietre, ipsos, var şi ciment. 
Pentru importul de deşeuri trebuie să se prezinte la vamă o autorizaţie de import eliberată de Ministerul 
Mediului. Pentru importurile necomerciale, importul este admis numai pentru produsele ambalate şi 
pregătite pentru consum, şi care prezintă o indicaţie din partea producătorului cu privire la conţinut. 
Sarea alimentara este admisa numai în ambalajul original al producătorului. 

 
2.6.2. Minerale, zgura şi cenuşă 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
Pentru importul de reziduri şi deşeuri se va prezenta la vamă o autorizaţie eliberată de Ministerul 
Mediului. 

 
2.6.3. Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse ale distilării lor, materiale bituminoase, 
ceruri minerale. 
Importul comercial necesita: 
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- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
 

2.7 Substanţe stupefiante şi psihotrope 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
2.7.1 Produse ale industriei chimice şi conexe; substanţe chimice anorganice; compuşi organici 
sau anorganici ai metalelor preţioase, metalelor rare, ai elementelor radioactive sau ai izotopilor 

 
Pentru importul izotopilor radioactivi este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emisă de 
Ministerul Sănatatii. Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii 
emisă de Ministerul Mediului. Produsele bio-mecanice şi componentele acestora utilizate în agricultura 
sunt supuse unui control fitosanitar. 

 
2.7.2. Produse chimice organice 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 
Mediului. 
Este  interzis  importul  medicamentelor  care  conţin  stupefiante  şi  substanţe  psihotrope  pentru  uz 
personal. 

 
2.8. Produse farmaceutice 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un  permis  CITES  pentru  glandele  şi  extrasele  din  glande  ale  speciilor  la  care  face  referire 

Convenţia CITES. 
 

2.8.1 Glande şi alte organe 
Importul comercial de sânge uman necesita o licenţa eliberată de Ministerul Economiei. 
Importul comercial de produse sanitare şi chirurgicale necesita un certificat de la biroul naţional de 
verificare. 
Pentru importul necomercial, sunt admise numai medicamentele care nu conţin substanţe stupefiante şi 
psihotrope şi care sunt importate pentru uz personal. 

 
2.8.2 Extracte tanante sau tincturi, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materiale colorante, 
vopseluri şi lacuri, masticuri, cerneluri. 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
2.8.3 Uleiuri esenţiale şi reziduri; parfumuri, articole cosmetice sau de toaleta 
Importul comercial necesita: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- o autorizaţie eventuala din partea Ministrului Mediului; 
- un permis CITES pentru produsele trecute în lista CITES. 
Pentru importul necomercial efectuat prin posta sunt stabilite următoarele limite conform prevederilor 
internaţionale: 
- 50 g parfum; 
- 0.25 l de apa de toaleta. 

 
2.8.4 Săpunuri, detergenţi şi preparate diverse - vezi 2.8.3 
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2.8.5. Materiale albuminoide, produse pe baza de amidon sau fecule modificate, cleiuri, enzime 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele trecute în lista CITES. 
Pentru importul produselor compuse din materiale de origine vaterinară sau animală, este necesar un 
certificat veterinar sau fitosanitar. 

 
2.9. Explozivi; articole pirotehnice, chibrituri, aliaje piroforice, materiale inflamabile 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
Pentru importul de produse în scopul necomercializării, valoarea şi greutatea sunt stabilite în general de 
reglementari. 

 
 
 

2.10. Materiale plastice şi produse din aceste materiale, cauciuc şi produse din cauciuc 
 
 
 

2.10.1 Produse fotografice şi cinematografice. 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
2.10.2. Produse diverse ale industriei chimice 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
Produsele care conţin materiale dăunătoare pentru stratul de ozon sunt interzise la import. Pentru 
importul de deşeuri, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată de Ministerul 
Mediului. Importul de aparatura şi accesorii uzate confecţionate din cauciuc este interzis. 

 
2.10.3. Piei brute şi piei tăbăcite (altele decât blana) 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
Pentru produsele animale: 
- o autorizaţie din partea Administraţia Naţionala Veterinara din Slovacia; 
- un certificat fitosanitar sau veterinar; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia CITES. 
Pentru importul de deşeuri, se va prezenta la vamă o autorizaţie eliberată de Ministerul Mediului.  
Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia 
CITES. 

 
2.10.4 Articole de curelărie şi şelărie; articole de voiaj, sacose şi articole similare, produse din 
intestine animale. 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.10.5 Blanuri naturale şi artificiale, articole din blana - vezi 2.10.4. 
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2.11.1. Lemn, articole din lemn, cărbuni de lemn 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un certificat fitosanitar 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.11.2 Pluta şi articole din pluta 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
2.11.3 Articole din împletituri sau alte materiale vegetale; -vezi 2.11.1 

 
2.12.1 Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi de hârtie sau 
carton; hârtie şi carton, articole confecţionate din acestea. 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
Pentru importul de deşeuri, trebuie să se prezinte la vamă o autorizaţie emisă de Ministerul Mediului. 

 
2.12.2. Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie şi carton 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
2.12.3. Cărţi,  ziare,  picturi  şi  alte  produse  ale  industriei  imprimeriei;  manuscrise,  texte 
dactilografiate, scheme. 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
2.13. Materiale textile şi articole din acestea 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un certificat veterinar (numai pentru mărfurile de la codul SH 50.01). 

 
2.13.1 Mătase 
Importurile necomerciale necesita un certificat veterinar (numai pentru mărfurile de la codul SH 50.01) 

 
2.13.2. Lână, păr fin sau grosier; fire şi ţesături din păr 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru  importurile  necomerciale  este  necesar  un  permis  CITES  pentru  produsele  stabilite  prin 
Convenţia CITES. 

 
2.13.3. Bumbac 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul bumbacului, lânii şi lânii nedărăcite este necesar un certificat fitosanitar. 

 
 

28 



Pentru importul de deşeuri, se va prezenta la vamă o autorizaţie emisă de Ministerul Mediului. 
 

2.13.4. Alte fibre textile vegetale; fibre de hârtie şi ţesături din fibre de hârtie 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un certificat fitosanitar; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importurile fara caracter comercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în 
Convenţia CITES. 

 
Este interzis importul fibrelor vegetale din materii psihotrope pentru producţia produselor stupefiante şi 
psihotrope. 

 
2.13.5 Filamente sintetice 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia 
CITES. 
Este interzis importul fibrelor vegetale din materii psihotrope destinate producerii de narcotice. 

 
2.13.6. Fibre sintetice discontinue 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul de deşeuri, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată de Ministerul 
Mediului. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele din fibre stabilite în 
Convenţia CITES. 

 
2.13.7. Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale, sfoară, funii, frânghii şi articole din acestea. 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele din fibre stabilite în 
Convenţia CITES. 

 
2.13.8 Covoare şi alte produse asemănătoare din materiale textile 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.13.9 Ţesături speciale; ţesături buclate, dantele, produse de tapiserie, produse de pasmanterie, 
broderii 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
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- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
 

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 

 
 
 
 

2.13.10 Ţesături impregnate sau unse, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice din 
materiale textile utilizabile în industrie. 
Pentru importul comercial este necesar un certificat emis de biroul naţional de verificare. 

 
2.13.11 Materiale tricotate sau croşetate 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele care conţin păr stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele care conţin păr, stabilite în 
Convenţia CITES. 

 
2.13.12 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi accesorii, tricotate sau croşetate 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau animal) stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau 
animal) stabilite în Convenţia CITES. 

 
Potrivit reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import. 

 
2.13.13. Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate şi accesorii 

- vezi 2.13.12. 
 

2.13.14. Alte articole textile; seturi; îmbrăcăminte şi articole textile uzate, carpe 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau animal) stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberate de Ministerul 
Mediului. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau 
animal) stabilite în Convenţia CITES. 
Potrivit reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import. 

 
2.14. Încălţăminte, articole pentru acoperitul capului, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, 
cravaşe şi părţi ale acestora; pene prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman. 

 
 

2.14.1. ncălţăminte, ghetre şi articole similare, părţi din acestea 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 
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Potrivit reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import. 
 

2.14.2 Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
Potrivit reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import. 

 
2.14.3 Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.14.4 Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale, articole din păr uman - vezi 
2.14.3 

 
2.15. Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare; produse ceramice; 
sticla şi alte obiecte din sticla 

 
 

2.15.1. Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.15.2. Produse ceramice 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.15.3. Sticla şi articole din sticla - vezi 2.15.2 

 
2.15.4 Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semi-pretioase, metale preţioase, metale 
placate cu metale preţioase şi articole din acestea ; bijuterii de fantezie; monezi 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.15.5 Fontă, fier şi oţel 
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Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 
Mediului. 

 
2.15.6 Articole din fontă, fier sau oţel 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 
2.15.7 Cupru şi articole din cupru 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES 

 
2.15.8 Nichel şi articole din nichel - vezi 2.15.7 

 
2.15.9 Aluminiu şi articole din aluminiu 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 
Mediului. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES 

 
2.15.10 Plumb şi articole din plumb 
Pentru importul comercial este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 
Mediului. 

 
2.15.11 Zinc şi articole din zinc - vezi 2.15.9 

 
2.15.12 Cositor şi articole din cositor - vezi 2.15.9 

 
2.15.13 Alte metale comune; metalo-ceramica şi articole din aceste materiale 

- vezi 2.15.9 
 

2.15.14 Unelte şi piese ale acestora, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metale comune, părţi ale 
acestora din metale comune. 
Pentru importul comercial: 
- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 

 
2.15.15 Articole diverse din metale comune 
Pentru importul comercial: 
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- un certificat de la biroul naţional de verificare; 
- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 
Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 
CITES. 
Conform reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import. 

 
2.16 Maşini şi aparate ; echipament electric, aparate de înregistrat şi reprodus sunetul, aparate 

de înregistrat şi reprodus imaginile şi sunetele de televiziune, părţi şi accesorii ale acestora. 
 

2.16.1 Reactoare nucleare, boilere, maşini, aparate şi instrumente mecanice; părţi  din aceste 
maşini sau aparate. 
Pentru importul comercial: 
- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Maşinile,  aparatele  mecanice  şi  instalaţiile  destinate  protejării  plantelor  sunt  supuse  unui  control 
fitosanitar. 

 
2.16.2 Maşini şi aparate ; echipament electric, aparate de înregistrat  şi  reprodus  sunetul, 

aparate de înregistrat şi reprodus imaginile şi sunetele de televiziune, părţi şi accesorii ale 
acestora.   Pentru importul comercial este necesar: 

- o licenţa eliberată de Ministerul Economiei; 
- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
Pentru importul instalaţiilor de telecomunicaţii (audio, video sau combinate) este necesară prezentarea 
la vamă a unei autorizaţii eliberată de Biroul de Telecomunicaţii (Telekomunikacny urad SR). 

 
Pentru importul deşeurilor (baterii uzate) este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată 
de Ministerul Mediului. 

 
Importul necomercial de produse uzate este interzis conform reglementarilor legale. 

 
2.16.3 Vehicule, autovehicule, tractoare, motociclete, şi alte vehicule terestre, părţi şi accesorii 

ale acestora 
Importul comercial 
Pentru importul vehiculelor (tractoare rutiere, vehicule cu motor pentru transportul a mai mult de 10 
persoane, inclusiv şoferul, ex. minibus) necesita prezentarea la vamă a unui certificat eliberat de 
Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor (Ministerstov Dopravy, Pôst a 
Telekomunikácií) care să ateste autorizarea transportului. 
O persoana fizica sau juridica care nu este importator autorizat este obligat să prezinte un certificat de la 
biroul naţional de verificare. 
Pentru importul vehiculelor motorizate (ex. microbuze, vehicule motorizate pentru transportul 
persoanelor, vehicule de pompieri, macarale, betoniere, motociclete, motorete), o persoana fizica sau 
una juridica care nu este autorizata de Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor, pentru 
efectuarea importurilor trebuie să prezinte un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Un importator autorizat de Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor poate importa piese 
de schimb pentru automobile şi vehicule. 
Persoanele   fizice sau juridice   neautorizate de către Ministerul Transporturilor, Poştei şi 
Telecomunicaţiilor să efectueze importuri trebuie să prezinte un certificat de la biroul naţional de 
verificare. 
Pentru vehiculele motorizate adaptate pentru transportul bunurilor sau echipate cu echipamente de 
ridicare  sau manevrare, pentru tractoarele de mărimi mici şi pentru camioanele de lucru folosite în 
depozite, docuri,  etc, este necesar un certificat din partea Oficiului Naţional al Republicii Slovacia 
pentru  Standarde  şi  Testări  (Urad  pre  normalizáciu  a  skusobníctvo  Slovenskej Republiky),   în 
conformitate cu legislaţia naţională pentru testare. Importatorul trebuie să prezinte la vamă un cerificat 
emis de biroul de testare naţional. 
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Pentru importul tancurilor şi vehiculelor blindate precum şi pentru piesele acestora (pentru apărarea şi 
securitatea statului) este necesară o licenţa emisă de Ministerul Economiei. 
Pentru importul de biciclete, tricicle ne-motorizate, maşini pentru infirmi sau vehicule cu motor sau cu 
alte instalaţii mecanice, este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare. 
De asemenea se va prezenta la vamă un certificat pentru importul pieselor de schimb pentru biciclete. 
Pentru importul cărucioarelor pentru copii, remorcilor, caravanelor şi maşinilor de camping este necesar 
un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul altor remorci pentru transportul mărfurilor este necesar un certficat emis de Ministerul 
Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor pentru importatorii autorizaţi. 
Persoanele fizice sau juridice care nu sunt certificate de ministerele de mai sus ca fiind  importatori 
autorizaţi, trebuie să prezinte un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 
2.16.4 Navigaţie aeriană şi spaţială 
Importul comercial 
Pentru importul avioanelor, vehiculelor spaţiale şi părţile lor, este necesar un certificat emis de Biroul 
Naţional de Aeronautică. 
Pentru importul avioanelor, elicopterelor şi piesele acestora, este necesară o licenţa emisă de Ministerul 
Economiei. 
Pentru importul avioanelor civile este necesar un certificat emis de Biroul Naţional de Aeronautica. 
Pentru importul paraşutelor, parapantelor, dispozitivelor de lansare şi piesele acestora, pentru uzul civil, 
este necesar un certificat emis de Biroul Naţional de Aeronautica. 
Pentru  importul  acestor  articole  pentru  uz  militar  este  necesară  o  licenţa  emisă  de  Ministerul 

Economiei. 
 

2.16.5 Navigaţie maritima şi fluviala 
Importul comercial 
Pentru importul bărcilor (nave, yahturi, ambarcaţiuni de mici dimensiuni) necesita un certificat de la 
biroul naţional de verificare. 
Pentru importul bărcilor cu motor, altele decât cele cu motor exterior este necesar un certificat de la 
biroul naţional de verificare. 
Pentru importul  navelor  destinate  transportului  deşeurilor  este  necesară  o  autorizaţie  din  partea 
Ministerului Mediului. 

 
2.16.6 Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, control sau 

precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, părţi şi 
accesorii ale acestora. 

Importul de obiecte şi aparate: 
1. Importul de fibre optice, cabluri cu fibre optice şi tehnologii speciale precum şi al produselor 
acestora este supus reglementarilor particulare din fiecare ţara. 
2. Importul de ochelari, lunete, lentile şi lentile de contact necesita: 
- pentru uz medical: certificat de la biroul naţional de verificare; 
- pentru aparate: licenţa de la Ministerul Economiei. 
3. Importul de filtre necesita: 
- pentru utilizarea în aviaţia civilă: un atestat de la Biroul Naţional de Aeronautica; 
- pentru uz militar: licenţa de Ministerul Economiei. 
4.a) Importul ramelor pentru ochelari, lunete şi alte articole asemănătoare necesita: 
- în cazul în care sunt confecţionate din metale preţioase-un certificat de la biroul naţional de 

verificare; 
- în cazul în care sunt confecţionate din materiale trecute în Convenţia CITES-necesită o licenţa 

CITES. 
b) Pentru importul ramelor pentru ochelari sau alte instrumente optice utilizate în medicina sau ca 
echipament de protecţie este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare. 
5. Pentru importul de lunete, telescoape şi aparate destinate uzului militar este necesară o licenţa emisă 
de Ministerul Economiei, sau aceste articole sunt supuse unui regim particular. 
6. Pentru importul aparatelor foto cu excepţia celor cinematografice (care nu necesita certificat de 
import), este necesară prezentarea unui certificat, potrivit uzului lor. 
7. Pentru importul becurilor, este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare 
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8. Pentru importul filmelor este necesar un certificat, corespunzător uzului. 
9. a)  Importul  microscoapelor  destinate  uzului  militar  necesita  o  licenţa  emisă  de Ministerul 

Economiei. 
b)  Importul de microscoape destinate uzului medical necesita un certificat de la biroul naţional de 

verificare. 
10. Pentru importul de balanţe şi alte aparate de măsurat este necesar un certificat de la biroul naţional 

de verificare 
11. Importul aparatelor pentru uz special precum şi al produselor şi aparatelor ce ţin de tehnologi 

speciale, este supus unui regimului particular din fiecare ţara. 
12. Importul de micrometre, instrumente de măsura, şublere şi altor instrumente asemănătoare necesita: 
- pentru utilizare în scoli: certificat de la biroul naţional de verificare; 
- pentru aparate chirurgicale: certificat de la biroul naţional de verificare; 
- pentru aparate sau emiţătoare cu ultra-violete: autorizaţia autoritaţilor de control nuclear  în funcţie 

de utilizare; 
- pentru produse speciale: o licenţa din partea Ministerului Economiei. 
13. Importul de instrumente şi aparate medicale şi dentare necesita un certificat de la biroul naţional de 

verificare. 
14. Importul altor aparate şi instrumente necesita un certificat de la biroul naţional de verificare. 
15. Importul de aparate de masaj utilizate în cosmetica şi în scop medical necesita un certificat de la 

biroul naţional de verificare. 
16. Importul de măşti de respiraţie sau de gaze necesita un certificat de la biroul naţional de verificare. 
17. Importul instrumentelor ortopedice necesita un certificat de la biroul naţional de verificare. 
18. Importul aparatelor de măsura de toate felurile necesita un certificat de la biroul naţional de 

verificare pentru aprobarea tipurilor de măsurare, emis de Biroul Naţional pentru Standarde şi 
Testare din Rep. Slovacia (Urad pre normalizáciu a skusobníctvo Slovenskej Republiky) 

19. Importul aparatelor de măsura utilizate în aeronautica necesita o licenţa din partea Ministerului 
Economiei. 

20. Importul aparatelor pentru laboratoarele chimice şi al aparatelor electrice necesita un certificat de la 
biroul naţional de verificare. 

21. Importul de spectrometre şi relevatoare de expunere precum şi al tuturor aparatelor de măsura 
necesita autorizaţia biroului naţional de verificare şi de norme 

22. Importul aparatelor de măsura destinate vehiculelor motorizate importate de către persoane fizice 
sau   juridice necesita o certificare din partea Ministerului Transporturilor, Poştei şi 
Telecomunicaţiilor care să ateste dreptul de import. 

23. Importul aparatelor nedenumite şi necuprinse în alta parte necesita un certificat de la biroul naţional 
de verificare. 

24. Importul  aparatelor  pentru  transportul  aeronautic  necesita  unui  certificat  din  partea  Biroului 
naţional de Aeronautica. 

25. Importul aparatelor pentru transportul naval necesita un certificat din partea Biroului Naţional de 
Navigaţie. 

 
2.16.7  Ceasuri, părţi ale acestora 
Importul comercial 
Importul de ceasuri şi părţi ale acestora necesita un certificat de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul ceasurilor deşteptătoare şi ceasurilor electronice, este necesară obţinerea unui certificat 

de la biroul naţional de verificare. 
Pentru importul de cutii de ceasuri, brăţări de ceas sau părţi ale acestora, fabricate cu produse precizate 

în Convenţia CITES, este necesar permisul CITES. 
 

2.16.8 Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
Importul comercial - instrumentele muzicale electronice sunt supuse certificării. 

 
2.16.9 Arme, muniţii, accesorii şi părţile lor. 
Importul comercial al armelor şi muniţiilor, pentru apărarea şi securitatea statului, este necesară o 
licenţa emisă de Ministerul Economiei. 
Pentru importul armelor în alte scopuri este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare 
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Importul necomercial al armelor: importatorul trebuie să prezinte la vamă un permis de port- 
arma eliberat de către oficiul reprezentativ al Slovaciei din ţara exportatorului sau de către o unitate de 
politie corespondenta din ţara importatorului. 
Importul armelor istorice nu este limitat. 
Pentru importul armelor sau al părţilor lor fabricate cu produse menţionate în Convenţia CITES, este 
necesar permisul CITES. 
Importul de muniţie de colecţie este permis numai în pachete mici. 

 
2.17 Mărfuri şi produse diverse 
Importul comercial 
Pentru importul de scaune de avion este necesară prezentarea la vamă a unui certificat emis de Biroul 
Naţional de Aeronautica. 
. 

 
2.17.1 Mobila 
Pentru importul de scaune pentru autovehicule, persoanele fizice sau juridice care nu dispun de o 
autorizaţie de importator din partea Ministerului Transporturilor Poştei şi Telecomunicaţiilor trebuie să 
prezinte la vamă un certificat de la biroul naţional de verificare. 
. 
Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau părţile lor, este necesar permisul 
CITES 
Dacă aceste produse sunt fabricate cu alte materiale aprobate, este necesar un certificat de la biroul 
naţional de verificare. 

 
2.17.2 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale acestora 
Importul comercial 
Dacă mărfurile sunt fabricate cu materiale aprobate, se va prezenta la vamă un certificat de la biroul 
naţional de verificare. 
Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau părţile lor, este necesar permisul 
CITES. 

 
2.17.3 Fildeş prelucrat, carapace de broasca ţestoasa, coarne, coarne de cerb, corali, sidef şi alte 
materiale de origine animală - vezi 2.17.2. 

 
2.17 Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
Importul comercial 
Importul antichităţilor nu este limitat. 
Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau părţile lor, este necesar permisul 
CITES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale: declaraţii vamale CN 22 şi CN 23. 
3.2 Necesitatea inserării facturilor: documentul vamal de informare asupra preţului mărfurilor 
(ex. factura, factura proforma). 
Necesitatea justificării originii mărfurilor: nu este necesar la import un document vamal de informare 
asupra originii mărfurilor, dacă sunt aplicate dispoziţiile legale. La importul mărfurilor certificate 
potrivit biroului naţional de verificare din Slovacia (Urad pre normalizáciu a skusobíictvo Slovenskej 
Republiky), este necesară prezentarea la vamă a unui certificat deja intrat în ţara. 

 
3.4 Dispoziţii vamale diverse: 

 
Principiile cu privire la documentele vamale sunt alcătuite conform regulamentelor generale (legi, 
prevederi). Pentru informaţii suplimentare clienţii pot contacta departamentul comercial din cadrul 
ambasadelor slovace sau pot lua legătura cu Camera de Comerţ şi Industrie din Slovacia (cu sediul 
central la Bratislava) sau cu Camerele regionale ale birourilor de mai jos: 

 
ORASUL ADRESA TELEFON 

 
Banska Bystrica Nám.S. Moysesa 4 (+421 48) 412 5634 

974 00 Banska Bystrica 
 

Bratislava Gorkého 9 (+421 2) 544 3120 
(Siège naţional) 816 03 Bratislava    

 

Bratislava Jasikova 6 (+421 2) 579 1297 
(Office regional) 821 03 Bratislava  

 

Kosice Trieda SNP 48/A 
040 11 Kosice 

(+421 9) 5641 9463 

 

Komárno Záhradnicka 16 
945 01 Komárno 

(+421 8) 192 354 

 

Lucenec Vajanského 2 (+421 8) 6343 24534 
984 01 Lucenec 

 
Martin Cernejev armády 1 (+421 8) 423 1850 

036 01 Martin 
 

Michalovce Nám. Slobody 1 (+421 9) 4644 2610 
071 01 Michalovce 

 

Nitra Akademická 4 (+421 8) 736 454 
949 01 Nitra 

 

Poprad Popradské nabr. 2802/3 
058 01 Propad 

(+421 9) 272 1641 

 

Presov Masarykova 22 
080 01 Presov 

(+421 9) 173 2818 

 

Ruzomberok A. Bernoláka 23 
034 01 Ruzomberok 

(+421 8) 4832 1606 
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Spisská Nová Ves Stefánikovo nám. 5 (+421 9) 6542 3920 
052 01 Spisská Nová Ves 

Trencín Donly Sianec 1 
911 01 Trencín 

(+421 8) 3152 5738 

Trnava Trhová 2 
917 00 Trnava 

(+421 8) 0551 2588 

 
Zilina Vysokoskolákov 4 (+421 8) 9764 6966 50 

010 08 Zilina 
 

 
 
 
 

Obiecte interzise la import 
Este interzis importul fără caracter comercial prin trimiteri poştale în Slovacia a următoarelor: 
- a) frigidere şi congelatoare folosite, sisteme de condiţionarea aerului, chiar dacă sunt destinate 

instalării pe autovehicule, dacă sun susceptibile de a produce distrugerea stratului de ozon. 
- b) roboti uzaţi de bucătărie pentru uz gospodăresc, maşini uzate de spălat rufe sau vesela 
- c) automobile uzate sau defecte folosite în exclusivitate pentru piese, care nu îndeplinesc 

dispoziţiile reglementare, cu excepţia automobilelor istorice sau pregătite pentru competiţii. 
- d) produse pneumatice uzate care nu îndeplinesc dispoziţiile legale 
- e) ciorapi 
- f) încălţăminte 
- g) tapiţerie de mobilă 
- h) jucării 
- i) aparate electrice şi produse electronice uzate: televizoare, magnetofoane, magnetoscoape, aparate 

video, aparate de înregistrat, fotocopiatoare, calculatoare, ordinatoare şi componentele lor uzate, 
maşini de scris, maşini de cusut, maşini de călcat 

- j) alte produse care pot pune în pericol sănătatea şi securitatea omului 
 

- Excepţie fac produsele care sunt proprietatea unei persoane fizice şi care au fost introduse în ţara cu 
ocazia mutării acestuia. 
- De asemenea, fac excepţie produsele introduse în ţara de către persoane fizice sau juridice cu scop 

umanitar. Acestea din urma trebuie să fie însotite de documente ce atesta dezinfectarea în ţara de 
origine sau de documente care certifica faptul ca au fost spălate printr-o metoda speciala autorizata 
de o instituţie abilitata din Slovacia. 

- Pentru articole de îmbrăcăminte şi alte materiale textile uzate sunt permise a fi introduse în colete 
poştale în cantităţi rezonabile fiind trimise de o persoana fizica din străinătate către o alta persoana 
fizica din Slovacia; 

- Pentru frigiderele şi congelatoarele uzate, hainele uzate şi alte produse textile cum sunt cele 
amintite la literele g, h, şi i sunt admise cu condiţia să se facă dovada ca sunt obiectul unei 
moşteniri din străinătate. 
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SLOVENIA 
 
 
 
Nu a publicat Lista Obiectelor interzise sau admise conditionat. 
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Spania 
 
 
 
 
Obiecte interzise la import şi export 

 
Interdicţie asupra importului şi exportului de muniţie şi arme prin poştă 

 
Administraţia poştală din Spania interzice circulaţia armelor, indiferent de categoria lor, pe 
teritoriul naţional, inclusiv a armelor de foc, cât şi exportul şi reexpedierea lor. 

 
Ţinând cont de interdicţia de a expedia prin poştă trimiteri conţinând muniţie sau arme, 
indiferent de categoria lor, şi/sau piese componente, chiar şi însotite de toate documentele 
pertinente, orice trimitere de această natură va fi remisă autorităţilor spaniole competente. 
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Saint Christopher (St Kitts) 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01.06 Toate animalele vii. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.10 0210.90   Carne negătită din Marea Britanie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

02.01-10 Toate felurile de carne 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
03.04 0304.10   Proaspăt sau îngheţat 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
04.02 0402.10- 

0402.29 
Lapte 

 
 

4.5 Unt 
4.6 Brânză 
04.07 0407.00   Ouă 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
07.03 0703.10   Ceapă 

0703.20   Usturoi 
07.04 0704.90   Varză 
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7.6 0706.10 Morcovi 
7.7 0707.00 Castraveţi 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
08.01 0801.31 

0801.32 
Nuci acaju 

 
 

08.02 0802.90   Arahide, alune amestecate 
08.07 Pepene 
08.08 0808.10   Mere 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H  * Obiecte admise condiţionat 
09.01 Cafea 
09.01 Ceai 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
10.01 1001.10   Grâu 
10.05 1005.10   Porumb 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Poziţie Cod S.H  * Obiecte admise condiţionat 
11.02 1102.10   Făină 
11.03 1103.13   Mălai 
11.04 1104.19   Cereale 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11   Opiu 

 
Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 



SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.16 1516.10 

1516.20 
Uleiuri comestibile 

 
 

15.17 1517.10   Margarina 
 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
16.01 1601.00 Cârnaţi 
16.02 1602.49 Carne de porc presată 

 1602.90 Conserve de carne 
16.04 1604.13 Sardine 

 1604.20 Conserve de peşte 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01 1701.11   Zahăr 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
18.01 1801.10   Cacao 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 

patiserie 
 

Poziţie Cod S.H  * Obiecte admise condiţionat 
19.01 1901.90   Cereale 
19.05 1905.90   Biscuiţi 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.04 Legume conservate 
20.08 Fructe conservate 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 



 



Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H  * Obiecte interzise 
22.03 2303.00   Bere 

 
* Obiecte admise condiţionat 

22.01-02  Băuturi gazoase 
22.08 2208.40 Rom 

 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
23.09 2309.90   Hrană pentru păsări. Hrană pentru 

animale. 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
24.02 2402.20- 

2402.90 
Ţigarete 

 
 

24.03 2403.10   Tutun 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
25.01 2501.00   Sare 
25.23 Ciment 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 



 



Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-02 Îngrăşăminte 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
32.08-10 Vopsele. Lacuri 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
34.01 Săpun 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite preparate 

combustibile 
 

Poziţie Cod S.H  * Obiecte interzise 
36.01-04 Pulberi, explozivi, produse pirotehnice 

Capitolul 37: Produse                 fotografice sau 

cinematografice Nu există informaţii 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H  * Obiecte admise condiţionat 
38.08 3808.10 Insecticide 

 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
40.14 4014.90   Contraceptive. 

 
 
SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA;  ARTICOLE  DE  CURELARIE  ŞI  DE  SELARIE, ARTICOLE  DE  VOIAJ, 
SACOSE  ŞI  OBIECTE  SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
 

Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
48.18 4818.10 Hârtie igienică 

 
Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Pozitie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Literatură obscenă în orice formă. 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
materiale textile cu utilizare industriala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60 Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.28 8528.10   Televizoare color 

8528.20   Televizoare alb-negru 



SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 
tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.03 Vehicule motorizate şi vehicule 
87.08 Părţi şi accesorii 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

 
 

Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H * Obiecte admise condiţionat 
94.04 Paturi 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

Importatorul trebuie  să  obţină  o  licenţa  din  partea 
Departamentului Veterinar.   Animalele  trebuie  să  fie  b a g a t e  i n 
c a r a n t i n înainte de a fi  importate.  Este  solicitată  dovada 
efectuării acestei proceduri. 

 
2.1.1 Toate produsele animale sunt acceptate o dată obţinută licenţa 
de la Departamentul Agricol. Aplicabil pentru toate ţările, excepţie 
făcând Marea Britanie. 

 
 
 
 

2.2 Plante şi produse 
vegetale Un certificat sanitar trebuie ataşat pentru toate importurile de plante. 
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Saint Christopher (St Kitts) 
 
 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
 
 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale 

Declaraţia vamală va fi completată cât mai corect posibil cu date 
prividn (a)conţinutul, (b) valoarea, şi (c) greutatea. Pentru importurile 
comerciale, pe lângă cerinţele de mai sus trebuie menţionate şi datele 
referitoare la originea bunurilor. 

 
 
 

3.2 Necesitatea de a 
introduce 
Facturi în 
trimitere 

Bunurile comerciale vor fi însoţite de facturi. În partea exterioară a 
coletului va fi ataşat un plic c a r e s ă c o n ţ i n ă o copie a facturii. Pe 
plic trebuie înscrisă menţiunea „invoice”. O altă copie poate fi 
trimisă printr-o scrisoare poştală prioritară, înainte de expedierea 
coletului. 

 
 

3.3. Necesitatea 
atestării originii 
bunurilor 

Bunurile produse şi fabricate în Piaţa Comună Caraibiană trebuie să 
fie însoţite de un certificat de origine al bunurilor, conform cu 
înscrisurile din factură. 
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Santa 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate  animalele  vii,  doar  daca  transportul  lor  nu  este  autorizat  de 

reglementările poştale ale tarilor implicate. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Speciile rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. Este necesară o 
autorizaţie de export din ţară de origine. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne şi organe de orice fel. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

02.01-05 Speciile rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. Este necesară o 
autorizaţie de export din ţară de origine. 

02.06-10 Se supun inspecţiei veterinare. 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07       Crustaceele şi  moluştele  chiar  daca  sunt  sau  nu în  carapace  şi  cochilii, 

proaspete (vii sau moarte), refrigerate, congelate sau sărate, etc. Este 
necesară o licenţă de import. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.07 Este necesară o licenţă de import pentru ouăle în coaja, nesparte 
04.09 Miere naturala. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Speciile rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 
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Santa 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Bananieri 

Cocotieri 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 
Sunt supuse inspecţie şi carantinei 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

Sunt supuse inspecţie şi carantinei 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 
08.01-14 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

Sunt supuse inspecţie şi carantinei 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 
09.01-10 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

Sunt supuse inspecţie şi carantinei 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Se supun inspecţiei pentru carantina. 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 Se supun inspecţiei pentru carantina. 

 
Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

14.01-04 Se supun inspecţiei pentru carantina. 
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SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.08 2208.30 

2208.40 
2208.50 

Whisky 
Rom. 
Gin. 

 
 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Care depăşesc 9kg (20 de livre). 

 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06 Narcotice 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite preparate 

combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.05 3605.00 Chibrituri care conţin fosfor galben şi alb. 

 

 
36.04 3604.10 

3604.90 

* Obiecte admise condiţionat 
Artificiile şi explozibilii sunt permise cu acordul scris al Politiei. 

 

 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
40.14 4014.10   Prezervativele produse de Monkok Latix din Coreea de Sud. 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 



Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 
produse similare; produse din intestine de animale 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-04 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01-02 Se supun inspecţiei şi carantinei. 

 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Conform statutului 1 şi 2 din ianuarie 19993 

- care au un conţinut cu caracter indecent şi obscen (cărţi, articole, etc) 
- Timbre false 



SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

materiale textile cu utilizare industriala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 

 
 

SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-04 Specii rare şi pe cale de dispariţie reglementate de CITES. 

 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
82.11 Bricege, lame şi altele similare. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

84.67 8467.81   Ferăstraie cu lanţ cu excepţia celor autorizate de Ministerul Agriculturii. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.25 
85.27-28 

Echipamente de transmitere radio şi de televiziune inclusiv radio CB, cu 
excepţia celor autorizate de Ministerul Comunicaţiilor. 

 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 
tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Vehicule care se conduc de pe partea stânga, cu excepţia celor autorizate de 

guvern. 
 

Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 



Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 
 

Nu există informaţii. 
 
 

SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Cu excepţia celor pentru care s-a emis un permis din partea Politiei. 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
Ministerul Agriculturii, al Pescuitului, al Pădurii şi al Cooperativelor 

 
Ghidul condiţiilor de admitere al celor mai comune vegetale şi produse vegetale în porturile din Santa 
Lucia: 

 
Bunuri Originea Prevederi 
Bananier, banane, ignama, 
cartofi, cocos, pământ 

Orice ţară Interzise 

Citrice (doar fructele) Orice ţară Interzise 
Flori tăiate Orice ţară Se supun inspecţiei în port. 
Plante cu pământ Orice ţară Interzise 
Legume  care  au  prins  rădăcini 
intr-un  mediu  steril,  cum  ar  fi 
sfagnum,   silicat   de   mica,   etc, 
pentru plantare 

Orice ţară Pentru importul acestora este 
necesară  o  autorizaţie  scrisa  din 
partea Serviciului de Carantina şi 
protecţie  al  plantelor  şi  de  un 
certificat fitosanitar care  să 
susţină  ca  plantele  nu  au  sunt 
bolnave   şi   ca   au   fost   tratate 
împotriva acestor boli. 

Cartofi irlandezi  1. Fara pământ 
2. Un certificat fitosanitar  care 

să susţină ca au fost crescuţi 
intr-o zona neinfectată cu 
H.rostochiensis 

3. Se supun inspecţiei în port. 
Ceapa  Fara pământ 

Inspectate în port. 
Mango Orice ţară  cu  excepţia Antilelor 

Mici 
Antilele Mici 

Interzise 
 
Sunt inspectate în port. 

Castraveti, ananas, avocado, 
tomate, alune, mere, fasole şi 
mazăre, porumb, dovleac, usturoi, 
struguri, pere, conopida, etc 

Pentru consum, orice ţară Sunt inspectate în port şi 
trebuiesc însotite de un certificat 
fitosanitar. 

Materiale pentru împachetat, 
ierburi, vegetaţie şi resturi de 
bananieri, saci uzaţi, etc 

Orice ţară Interzis 

Seminţe ambalate pentru 
vânzarea cu amănuntul 

Statele   Unite   ale   Americii   şi 
Canada 

Sunt supuse inspecţiei. 

 Alte ţări Interzise, cu excepţia celor 
autorizate de Ministerul 
Agriculturii din St. Lucia 

Toate produsele de  origine 
vegetală crescute în afara St. 
Lucia 

Orice ţară Se  impune   o   inspecţie   şi   un 
certificat fitosanitar care să indice 
originea  materialelor  şi  care  să 
susţină absenta de boli 
infecţioase. 

Bacteriile, culturile micologice şi 
Infecţioase  (inclusiv  nematodele 
şi rozătoarele) din orice alta ţară 
din afara St. Lucia 

Orice ţară Este necesar un permis din partea 
Serviciului  de Carantina  şi 
Protecţie   al   Plantelor   şi/sau   o 
inspecţie veterinara şi un 
certificat fitosanitar. 

Ediţie: 2007 13 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

 
 
 
Importatorii de carne şi organe trebuiesc să obţină mai întâi un 
Certificat de Sanatate pentru Export din ţară exportatoare, iar din ţară 
de orgine este necesară o inspecţie igienico-sanitara din partea unei 
autorităţi veterinare şi o licenţă de import emisă de Ministerul 
Comerţului. 

 
2.1.1. Bunurile în tranzit sunt exceptate de la formalităţile sanitare 
menţionate la punctul 2.1 , cu excepţia ca prin natura ambalajului, să 
nu expună salariaţii poştali la pericole sau să producă pagube altor 
colete sau echipamente poştale. 

 
2.1.2. Peşte şi produse din peşte. Oricine doreşte să importe sau 
exporte mai mult de 10 livre (4,500Kg) trebuie să obţină mai întâi o 
licenţă din partea Ministerului Comerţului (divizia de provizii). 
Pentru cantităţile de  10  livre  sau  mai  puţin  (pentru  consum 
propriu) este necesară o aprobare în scris din partea Departamentului 
Piscicol. 

 
2.1.3.Albinele vii, lipitorile şi paraziţii folosiţi pentru controlul 
insectelor dănătoare trebuie să fie împachetate în  recipiente  mici 
astfel încât să se evite posibilitatea avarierii altor articole poştale să 
rănească persoanele care mânuiesc articolele poştale sau avarierea 
sacilor poştali şi al conţinutului acestora. 

 
 
2.2 Plante şi produse 
vegetale 

Condiţiile generale pentru importul de plante şi produse vegetale şi al 
ambalajului acestora care pot fi purtătoare de boli dăunătoare 
culturilor, sunt stabilite de Ministerul Agriculturii şi Pădurii care 
decide lista produselor care pot purta aceste boli. 
Aceste produse trebuie să fie examinate de un inspector de carantina 
şi însotite de un certificat fitosanitar emis de ţară de origine. 

 
2.2.1. Importul pentru comercializare necesita un permis de  import 
emis de Ministerul Agriculturii. 
2.2.2.Cazurile speciale. Vezi pagina 10, pct 1 

 

2.5. Tutun Conform legislaţiei vamale produsele din tutun pot fi importate pana la 
greutatea de 20 livre (18kg) în coletele poştale. 

 

 
 
2.7.Narcotice                 Opiu,  morfina,  cocaina  şi  alte  narcotice  daca  nu  sunt  expediate  pentru 

scopuri medicale sau ştiinţifice necesita o licenţă din partea unui funcţionar 
medical superior. 

 
2.16 Jocuri 
mecanice, jucării Pentru importul de jocuri mecanice este necesară o licenţă din partea 

Ministerului Comerţului 
14 
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16 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
N.B: Saint Lucia nu a publicat şi partea a treia. 
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Statele Unite ale Americii 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01- 
01.06 

Toate animalele vii cu excepţia albinelor, viermilor de mătase, anumite 
insecte şi lipitori 
Toate animalele moarte, cu excepţia insectelor şi a reptilelor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4. şi 2.2.5 
 

 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01- 
02.10 

Orice fel de carne proaspăta, refrigerata sau congelata de bou, oaie, miel, 
porcine ce provin din orice ţară contaminata cu febra aftoasa. 
Orice carne proaspăta, refrigerata sau congelata de porc ce provin din 
ţările cu pestă porcina, boala veziculara de porc sau maladia porcului de 
Africa. 
Orice carne proaspăta, refrigerata sau congelata de pasare şi produse 
conexe (inclusiv oua). 
Oua provenind din ţările contaminate cu Salmonella enteriditis. 
Carne afumata şi uscata. 
Carne de capra şi ce provine de la alte rumegătoare. 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01 Vezi a doua parte, 2.1.4. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 

 
03.01- 
03.07 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.2.1. (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01 Lapte,  smântână  sau  alte  l a c t a t e ,  organe  sau  produse din carne  de 

rumegătoare sau porci originari din ţările contaminate cu pesta porcina 
sau febra aftoasa şi/sau din ţările infectate cu pesta porcina, boala 
veziculara a porcului sau boala porcului din Africa. 
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* Obiecte admise condiţionat 
04.01 Vezi a doua parte, 2.1.5. 

 
 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01- 
05.11 

Produse necomestibile de la rumegătoare sau porcine, ca: piei, păr, oase, 
organe sau alte parti improprii alimentaţiei omului, inclusiv intestinele 
neprelucrate, ce provin din ţările contaminate cu febra aftoasa şi pesta 
bovina, şi/sau pesta porcina sau boala porcului din Africa. 
Pene sau piele de pasare. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.1.6., 2.1.7. 
 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01- 
06.04 

Plantele şi produsele naturale nu sunt admise la import sau tranzit daca 
sunt supuse restricţiilor, interdicţiilor  sau fac obiectul reglementarilor 
Ministerului Agriculturii al SUA. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.2. 
 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.01- 
07.14 

Legume, rădăcini şi tuberculi 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.2. 

 
 
 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01- 
08.14 

Fructe, nuci, coji de citrice. 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.2. 

 
 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
2 



 
  Poziţie   Cod S.H. * Obiecte interzise  

09.01 Cafea 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.2. şi 3.3.5. 

 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-10.08 Cereale 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.2. 

Statele Unite ale Americii 

 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon şi fecula, inulina, gluten 
de grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
11.01-11.09 Produse din grâu 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.2. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale 
sau medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01 Fructe, seminţe, grâne şi furaje 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.2. 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11 Opium 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
14.01- 
14.04 

Produse vegetale 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.2. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR,GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE,CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; şi produse ale disocierii 
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  lor, grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală  

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-15.22 Grăsimi, uleiuri, ceara şi produse lor de disociere 

 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.1.4. şi 2.5.1. 

 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE 
TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01- 
16.05 

Produse din carne şi peşte 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.1.4. şi 2.5.1. 

 
 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

17.01- 
17.04 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

18.01- 
18.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făinuri, amidon, fecule sau lapte, produse de 
patiserie 

 
19.01- 
19.05 

 
 
 
 

4 



 
Articole admise necondiţionat 

Statele Unite ale Americii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau alte parti de plante 
 

20.01- 
20.09 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

21.01- 
21.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.03- 
22.08 

Toate băuturile  pasibile  de  taxe,  inflamabile  şi  potabile,  având un 
conţinut de alcool de 5% din greutate 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 Vezi a doua parte, 2.1.6.şi 2.2. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 

Obiecte interzise  
Tigarete, tutun masticabil si tututn de rasucit (circulara 152/19.07.2010) 
Este strict interzis importul de tutun si tutun pentru tigari electronice 

(smokeless tobacco) - circulara 89/27.05.2013. USPS nu poate accepta pentru livrare sau 
transmitere nicio trimitere postala care contine tigari sau produse pentru tigari electronice 
netransmisibile prin posta (declarate sau nu). Prin urmare, tigari, tutun de rasucit si 
produse pentru tigari electronice nu pot fi admise in nici un fel de trimitere postala 
internationala. Aceasta interdictie se aplica pentru fiecare dintre aceste produse,   
indiferent de cantitate. Orie tigari netransmisibile prin posta si produse din tutun  
confiscate vor fi distruse. 

 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01- 
24.03 
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6 
Vezi a doua parte, 2.11. 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

25.01- 
25.30 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

26.01- 
26.21 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01- 
27.15 

Combustibili, uleiuri inflamabile şi produsele lor 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.3 

 
 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive 
sau izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01- 
28.53 

Explozibili, materiale inflamabile (piroforice), lichide inflamabile sau 
combustibile, solide inflamabile, materiale  oxidante,  corozive,  lichide 
sau solide, gaz comprimat şi  otrăvuri, materiale radioactive 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.3, 2.4 şi 2.5.5 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
6 29.01- 29.42 



Statele Unite ale Americii 
Narcotice, opiu, opiacee şi derivaţii lor şi toate stupefiantele 
halucinogene stimulante sau depresive, prezentate ca  fiind  substanţe 
supuse controlului 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.5 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01- 
30.06 

Seruri. Produse alterate etichetate eronat, medicamente, instrumente 
pentru diagnostic sau terapeutice, cosmetice,  articole  care  conţin 
droguri, medicamente noi, produse biologice, substanţe infecţioase, seruri 
si aparate electronice care emit radiaţii, diverse articole contraceptive 
sau care pot provoca avortul ilegal, precum şi materiale tipărite cu 
informaţii despre acest subiect. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.5 
 

 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
31.01 3101.00 Guano netratat la cald. Alte îngrăşaminte cu excepţia turbei (interzisa). 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.01- 
32.15 

Vezi a doua parte, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse 
cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01- 
33.07 

Vezi a doua parte, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întretinere şi curăţenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de 
ipsos 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat  

34.01-   
37.07   
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  Vezi a doua parte, 2.3  

 
 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01- 
35.07 

Vezi a doua parte, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01- 
36.06 

Materiale explozibile, inflamabile, dispozitive mecanice, chimice sau 
altele, care pot lua foc sau exploda, inclusiv capsule şi cartuşe metalice. 
Chibrituri. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

37.01- 
37.07 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01- 
38.25 

Vezi a doua parte, 2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
8 39.01- 39.26 



 
Vezi a doua parte, 2.3 

 

 
 
 
 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

Statele Unite ale Americii 

 

40.01- 
40.17 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01- 
41.15 

Vezi a doua parte, 2.1.6. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau de selarie, articole de voiaj, 
sacose şi produse similare, produse din intestine de animale 

 

42.01- 
42.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
43.01- 
43.03 

43.01       Blanuri şi piei de hermina, lutru siberian, jder, nurca, nevăstuica, bizon, 
ce provin din China sau Rusia; blanuri şi piei tăbăcite şi vopsite originare 
din ţările de mai sus. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
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  PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 

VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 4401.30 Brichete cu piatra de cărbune 

 
Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
45.1 45.01 Pluta sub forma de pulbere 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.2.3. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

46.01- 
46.02 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE, DESEURI DE HIRTIE SAU CARTON, 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

47.01- 
47.07 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

48.01- 
48.23 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10  49.01- 49.11 



Statele Unite ale Americii 
Obiecte de orice natura care încalcă legislaţia sau drepturile de autor 
stabilite în SUA. 
Obiectele care poarta un nume sau marca ce contravine mărcilor 
înregistrate în SUA ce sunt importate cu consimţământul scris al 
proprietarului mărcii. 
Biletele, anunţuri sau circulare de loterie. Scrisori în lanţ (metoda 
"snowball letters"). 
Reproducerile de obligaţiuni sau titluri de stat, inclusiv orice bonuri, 
certificate de datorii, monezi de la Banca Naţionala, bilete de la Federal 
Rezerve şi Federal Reserve Bank, cupoane, bilete ale SUA, cupoane 
emise de către trezorerie, certificate de aur, certificate de argint, monezi 
divizionare, certificate de depunere, efecte de comerţ, cecuri, timbre şi 
vignete, ce reprezintă valori, emise în virtutea legilor Congresului, 
timbre poştale obliterate ale SUA, cu excepţia celor autorizate prin 
secţiunea 504, capitolul 18, codul SUA. 
Imitaţii de timbre poştale, excepţie făcând ilustratele alb-negru admise în 
publicaţiile filatelice: 

- timbre fiscale străine, ilustrate străine ce nu pot fi folosite ca 
timbre, 

- Timbre poştale străine 
- timbre SUA cu o dimensiune mai mica decât trei pătrimi sau cu o 

marine mai mare decât o data şi jumătate faţă de cele originale 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 3.5 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

50.01- 
50.07 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
51.01 Lână 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 

52.01- 
52.12 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
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12 
53.01- 
53.11 

 
Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

54.01- 
54.08 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

55.01- 
55.16 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 

56.01- 
56.09 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

57.01- 
57.05 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 
 

58.01- 
58.11 

 

 
 
 

12 



 
Articole admise necondiţionat 

Statele Unite ale Americii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 

59.01- 
59.11 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

60.01- 
60.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

61.01- 
61.17 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau 
croşetate 

 

62.01- 
62.17 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate, seturi, îmbrăcăminte purtata, zdrenţe 
 

63.01- 
63.10 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF 
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  PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI  

ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 
 

Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 
 

64.01- 
64.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 
 

65.01- 
65.07 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 
acestora 

 

66.01- 
66.03 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 

67.01- 
67.04 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN 
STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.11- 
68.13 68.01-68.10 

14 68.14-68.15 



 
Azbest 

Statele Unite ale Americii 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Intr-un ambalaj special contra scurgerilor 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 

69.01- 
69.14 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

70.01- 
70.20 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE  CULTURA,  PIETRE 
PRETIOASE  SAU   SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI  OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; 
bijuterii de fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01 Vezi a doua parte, 2.6 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

72.01- 
72.29 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel  

73.01-   

73.26   
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  Articole admise necondiţionat  
 
 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

74.01- 
74.19 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

75.01- 
75.08 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 76: Aluminium şi articole din aluminium 
 

76.01- 
76.16 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

78.01- 
78.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

79.01- 
79.07 

Articole admise necondiţionat 
 

 
 
 
 
 
 
 

16  Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 



 

 
 

80.01- 
80.07 

 

 
 

Articole admise necondiţionat 

Statele Unite ale Americii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

81.01- 
81.13 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
parti ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01 Vezi a doua parte, 3.4. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 

83.01- 
83.11 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, 

parti ale acestora 
 

84.01- 
84.87 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor 
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  aparate  

85.01- 
85.48 

 
Articole admise necondiţionat 

 
 
 

*Obiecte interzise 

Baterii si acumulatori cu litiu ( vezi Circulara BI UPU 118/18.12.2015) 

Vehicule mici care functioneaza cu baterii cu litiu - cunoscute in general ca 
„gyro-boards/hover boards (vezi Circulara BI UPU 8/18.01.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 

86.01- 
86.09 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre, parti şi accesorii ale 
acestora 

 
87.01-87.16 Articole admise necondiţionat 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

88.01-88.05 Articole admise necondiţionat 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

89.01-89.08 Articole admise necondiţionat 

 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL 
SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI 
ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
18  90.18 



 

 
 

90.22 

Statele Unite ale Americii 
Orice produs/articol contraceptiv sau care poate provoca un avort, precum 
şi materiale tipărite de orice fel care furnizează informaţii pe acest 
subiect. 
Produse electronice care emit radiaţii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi a doua parte, 2.5.5 şi a treia parte , 3.4. 

 

Capitolul 91: Ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01- 
91.14 

Vezi a treia parte, 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

92.01- 
92.09 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01- 
93.06 

Transportul de capse, cartuşe metalice şi chibrituri. 
Armele de foc. 
Cuţite. 

 
 
 
 
 

Orice cutit sau obiect ascutit care este destinat a fi atasat loa 
picioarelor pasarilor folosite in lupte organizate (circulara 
28/31.01.2011) 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi a doua parte, 2.7 şi 2.8, partea a treia , 3.4. 
 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate 
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94.01- 
94.06 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 
acestora 

 

95.01- 
95.08 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

96.01- 
96.18 

Articole admise necondiţionat 

 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

97.01- 
97.06 

Articole admise necondiţionat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

1. Animale, produse de origine animală 
1.1. Albine 

Importul albinelor vii adulte din Canada nu este supus nici unei restricţii. Trimiterile 
din alte ţări destinate experienţelor sunt autorizate  pe  baza  de  licenţă  daca sunt 
adresate: Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, US Department of 
Agriculture, Beltsville, Maryland 20705. 

1.2. Viermii de mătase 
- trimiterile care conţin viermi de mătase trebuie să poarte o etichetă eliberată de Plant 

Protection and Quarantine Division, U.S. Department of Agriculture. 
1.3. Insecte şi reptile 
- insectele şi reptilele moarte, daca sunt perfect uscate sau conservate. 
20 



 
1.4. Carne. Regula generala: 

Statele Unite ale Americii 
a) orice fel de carne (vita, porc, oaie, pasare) sau orice produse din carne pot fi importate 

daca sunt închise intr-un recipient ermetic care să permită conservarea lor fara  a  fi 
necesară congelarea lor. 

b) toate produsele şi preparatele din carne sărată şi complet uscata provenind de la 
rumegătoare domestice sau porcine, originare din orice ţară contaminata cu pesta bovina 
sau febra aftoasa, trebuie să fie însotite de un certificat din ţara de origine, care să indice 
prescripţiile, în vigoare, din SUA. 

c) se interzice importul cărnii de porc sărată şi uscata ce provine din ţările incluse de SUA 
în grupul celor infectate c u pesta porcina, boala veziculara a porcului sau febră aftoasă. 
Importul cărnii de porc este admis daca este expediat pentru tratare la o instituţie 
autorizata de către Ministerul Agriculturii din SUA. 

 
Următoarele produse sunt admise numai pe baza de permis (obţinut de la Permit Office, U.S. 
Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service – Veterinary Service, 
Federal Building, Hyattsville, Maryland 20782). 

 
Importul blănurilor şi pieilor de animale este condiţionat de eliberarea unui certificat de către 
un serviciu veterinar din ţara de origine. 

 
1.5. Produsele alimentare de origine animală 
- importul acestor produse este permis numai în scop farmaceutic sau biologic, cu 

autorizaţie eliberată de către Inspectoratul Plantelor şi Animalelor - Serviciul Veterinar 
din Ministerul Agriculturii din SUA. 

1.6 Alte produse de origine animală 
- aceste produse sunt admise numai daca sunt  prelucrate  conform procedurilor  stabilite 

de către Ministerul Agriculturii din SUA; există cerinţe specifice, funcţie de produs. 
1.7 Se interzice importul penelor de orice fel, cu tot cu piele. excepţie fac: 

- pene curăţate (fara piele), 
- importurile în scopuri ştiinţifice sau educative, momeli artificiale pentru pescuit 
- penele sau pielea anumitor specii de păsări importate în baza unui permis eliberat de 

Secretariatul pentru Afaceri Interne SUA şi folosite pentru producerea momelilor 
artificiale pentru pescuit trebuie supuse aprobarii Departamentului de Agricultura al 
SUA. Aceste reglementari se aplica şi în cazul importului de piele cu pene de la specii 
de păsări infestate cu maladia Newcastle. 

 
2.2 Legume şi produse vegetale 
2.2.1 Interdicţii şi restricţii: 
a) Fructe, legume şi peşte care se pot altera dar şi substanţe care degaja mirosuri neplăcute. 
b) Plantele şi produsele din plantele enumerate mai jos, ce provin din ţările sau regiunile 

indicate, sunt supuse interdicţiilor sau restricţiilor referitoare la carantina plantelor sau 
reglementarilor Ministerului de Agricultura al SUA. 

 
Plante şi produse din plante Ţara de origine 

Ghinde proaspete Toate ţările, excepţie Canada 

Resturi de la stoarcerea trestiei de zahăr Toate ţările, excepţie Guam 

Sorg, seminţe de bambus inclusiv 
seminţe din speciile familiei 
Bambuseae Favelotte Toate ţările 

 
Muguri şi lăstari Toate ţările 
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22 
Castane proaspete Toate ţările, excepţie Canada 

 
Plante şi parti ale lor, inclusiv seminţe 
din speciile Chionachne, Polytoca, 
Sclerachne şi Trilobachne Toate  ţările 

Coji de citrice neprelucrate sau uscate Toate ţările 

Plante şi nuci de cocos (Cocos nucifera) 
destinate plantarii Toate ţările 

 
Cafea, boabe neprăjite de cafea, fructe 
de pădure, plante şi frunze cu destinaţia 
Porto-Rio sau Hawai  (vezi excepţiile) Toate ţările 

 
Porumb (inclusiv ştiuleţii verzi şi frunze 
uscate) Toate ţările, excepţie Columbia Britanica 

şi Alberta, Canada, Mexic şi America 
Centrala de Sud 

 
Bumbac, plante şi parti din acesta planta, 
seminţe şi resturi din bumbac 
(vezi excepţiile) Toate ţările 

 

Flori tăiate de azalee, camelie, iasomie, 
gardenie, liliac, trandafir, rododendron 

 
 
 

Toate ţările, excepţie Canada 
 
 
 
 
 
 

Flori tăiate de crizanteme Venezuela 
 
Butaşi Toate ţările 

 
 
Fructe proaspete Toate ţările, excepţie făcând fructele 

care sunt cultivate în Canada şi 
expediate din aceasta ţară. 

 
Seminţe de sorg (vezi Sorghum vulgare) Toate ţările 
Plante şi produse din plante  Ţara de origine 

 
Croix lachryma-jobi 
-plante şi parti de planta, inclusiv seminţe Toate ţările 

 
Sorg de Alep (Sorshum halepense) 
-plante şi parti de planta, inclusiv 
seminţe (vezi excepţii) Toate ţările 

 
Linte Toate ţările 

 
Porumb (Zea mays), plante şi parti de 
2p2lante, inclusiv seminţe (vezi excepţii) Toate ţările 



 
 
Iarba elefantului 
(Pennisetum purpureum), parti şi plante, 

Statele Unite ale Americii 

inclusiv seminţe (vezi excepţii) Toate ţările 
 
Plante de pepiniera (vezi plante şi parti 
din aceste plante) Toate ţările 

 
Nuci proaspete, ghinde şi castane Toate ţările, excepţie Canada 

Okra (Hibiscus esculentus), seminţe Toate          ţările 

Plante şi produse din plante, inclusiv 
seminţe de mei fin (Pennisetum glacum) Toate ţările 
(vezi excepţii) 

 
Plante şi parti din aceste plante de mei fin, 
altele decât seminţele, daca sunt capabile de 
reproducţie, speciile Polytoca 
(vezi Chionachne) Toate ţările 

 
Cartofi (Solanum tuberosum)  Toate ţările, exceptând Canada (fara 

districtul South Saanich 
din insula Vancouver, Columbia 
Britanica ) şi ins.Bermude 

 
Orez (Oryza sativa), inclusiv paie, pleava 
şi seminţele în coaja Toate ţările 

 
Rădăcini, tuberculi şi alte parti de sub 
pământ ale plantelor, excluzând bulbii Toate ţările 

 
 
Lăstari din specia Sclerachne 
(vezi Chionachne) Toate ţările 

 
Seminţe de palmieri şi de alţi arbori, 
arbuşti şi alte plante lemnoase Toate ţările 
Plante şi produse din plante Toate ţările 

 
Pământ, sorghum vulgare şi varietăţile 
sale, plante şi parti din aceste plante, 
inclusiv seminţele (vezi excepţii), 
Soudan-grass (vezi Sorghum vulgare) Toate ţările 

 
Trestie de zahăr (Saccharum officinarum) 
inclusiv seminţe, plante şi toate partile 
din aceste plante, de asemenea resturi 
de la stoarcerea trestiei de zahăr 
(vezi excepţii) Toate ţările 

 
Boabe de mazăre şi seminţe de 
sângele voinicului (Lathyrus) Toate ţările 

 
Sorg dulce (vezi Sorghum vulgare) Toate ţările 
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Euchlaena luxurians, planta şi 
parti ale acesteia Toate ţările 

 
Legume proaspete (exceptând cartofii şi 
guliile dulci) Toate ţările, excepţie Canada 

Cartofii dulci (Ipomoea batatas) Toate ţările 

Seminţe de măzăriche şi alte specii de 
Vicia Toate ţările 

 
Grâu (Triticum), seminţe şi produse 
măcinate din grâu cu excepţia fainii 
albe, paie, pleava, inclusiv seminţe 
(vezi excepţii) Afganistan,  Africa  de  Sud,  Algeria,  Australia, 

Bangladesh, Bulgaria, Chile, China, Cipru, Rep. 
Dem.   Pop. Coreea, Egipt, Spania,  Grecia, 
Guatemala,  Hong  Kong,  Ungaria,  Pescadores, 
Quemoy şi Matsu, Insulele Falkland, India, Iran, 
Iraq, Israel, Italia, Japonia, Libia, Maroc, Mexic, 
Nepal,  Oman,  Pakistan,  Portugalia,  Romania, 
Rusia,  Tanzania,  Taiwan, Tunisia, Turcia  şi 
Venezuela. 

 
2.2.2 Excepţii privind transportul pe cale poştală, în SUA, a materiilor vegetale din lista de 
mai sus: 

 
a) Coletele vor purta o eticheta de expediere în culorile verde şi galben, eliberată de 

Ministerul Agriculturii din SUA şi transmisa expeditorului de către persoana autorizata 
pentru importul materiilor vegetale. Fiecare eticheta va purta adresa unui centru de 
carantina a legumelor unde vor avea loc controlul şi tratările necesare. Eticheta trebuie 
fixata pe colet, iar numele şi adresa destinatarului final nu trebuie înscrisa în exterior ci 
trebuie introdusa în colet. Coletele care poarta etichete ca cele prezentate mai sus şi intra 
pe terioriul SUA vor fi predate în carantina. Daca în urma inspecţiei efectuate conţinutul 
coletului corespunde reglementarilor de import şi nu este infestat, coletul va fi redresat şi 
îndrumat unei persoane autorizate să-l primească, conform documentelor originale. 

 
b) Produsele de mai jos sunt admise fara eticheta de expediere cu culorile verde şi galben, cu 

condiţia ca ele să fie supuse tratamentului corespunzător: 
- bulbi 
- cereale tratate 
- castane din Canada 
- seminţe neprăjite  de cafea,  excepţie  făcând  cele  destinate  pentru  Porto-Rico  sau 
Hawai 
- tulpini, excepţie fac tulpinile de gladiole 
- ştiuleţi de porumb (verzi sau uscaţi) provenind din provinciile Columbia Britanica şi 

Alberta (Canada), America de Sud, America Centrala şi Mexic 
- frunze uscate de porumb (aceleaşi condiţii ca pentru ştiuleţi) 
- mătase de porumb 
- fire de bumbac pentru ambalare, fara seminţe 
- eşantioane comerciale de bumbac 
- făină din seminţe de bumbac 
- fructe şi legume de origine canadiana (excepţie: cartofi dulci, coacăze negre şi cartofi care 
24   provin din Newfoundland sau South Saanich, Columbia Britanica) 



Statele Unite ale Americii 
- fructe şi legume ce provin din toate ţările, daca au fost zaharisite, uscate sau tratate intr- 

un alt fel, sau daca sunt folosite în scopuri medicale, de analiza sau de fabricaţie 
- plante pentru ierbar, cu excepţia plantelor iarba dracului/neghina şi a celor pe cale de 

dispariţie 
- albine domestice din Canada 
- lipitori 
- licheni lipsiţi de pământ 
- fasole mexicana 
- ciuperci 
- orez alb prelucrat 
- conuri de brad, păstăi uscate, şi parti din plantele care produc seminţe uscate 
- seminţe de: plante de câmp, legume şi plante cu înflorire anuala, bianuala sau 

permanente, erbacee (fara seminţe de lucerna, porumb, kenaf, gess, linte, okra, orez, grâu, 
măzăriche) 

- trifoi alb 
- trufe 
- legume-vezi fructe şi legume 

 
2.3 Material de ambalaj. 
Coletele conţinând paie, ierburi şi orice alte materiale vegetale utilizate la ambalarea 
diferitelor obiecte, nu sunt acceptate la import în SUA.  Daca nu  au  fost  folosite în 
prealabil cu plante vii şi daca nu au pământ pot fi folosite ca materiale de ambalat 
următoarele materiale vegetale: 
- paie de hrişcă 

 
- cărbune din lemn 
- nisip de coral de Bermuda (fara  pământ conform atestării Directorului din Ministerul 

Agriculturii din Bermuda) 
- pluta măcinată 
- turba concasata 
- perlita 
- celuloza polimeră stabilizata 
- rumeguş 
- aşchii 
- sphaigne (specie de muşchi din care se formează turba) 
- fibre vegetale, inclusiv fibre de nuca de cocos şi de Osmunda, dar exclusiv fibre de 

trestie de zahăr şi bumbac netratat 
Nota: Coletele admise pentru expedierea în SUA care conţin materiale vegetale a căror 
intrare nu a fost autorizata în aceasta ţară şi care sunt contaminate  de către aceste  materiale 
pot fi distruse sau retrimise în ţara de origine conform reglementarilor în vigoare. 

 
2.4 Insecte şi pământ. 
- trimiterile poştale care conţin insecte vii, bacterii, ciuperci sau alte organisme vii şi 

eşantioane de pământ, trebuie să aibă o etichetă eliberată de către Direcţia Protecţiei 
Plantelor şi Carantinei, Ministerul Agriculturii din SUA..2.5 Organismele  provenite 
dintr-o mutaţie genetica. 

- trimiterile poştale care conţin organisme vii, plante, bacterii, ciuperci, viruşi, insecte, 
molii, melci, protozoare sau alte animale nevertebrate, plante parazite, provenite dintr-o 
mutaţie genetica sau orice alt organism înrudit cu speciile sus  menţionate trebuie să 
poarte o etichetă eliberată de către: Biotechnology, Biologics and Environmental 
Protection Division,US Department of Agriculture. 

 
2.6 Materiale periculoase 
- din categoria obiectelor interzise fac parte materialele explozive, materiale inflamabile ca 

lichidele  pirofosforice sau combustibile, materiale solide inflamabile, materiale lichide 
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  sau solide corozive sau oxidante, gaze comprimate şi otrăvuri (conform art. 20, Colete 

Poştale, Actele UPU, Washington 1989). 
 

2.7 Materiale radioactive 
- prin materiale radioactive se înţeleg numai materialele, din categoria celor care au 

cantităţi reduse de materiale radioactive, cu excepţia instrumentelor, obiectelor şi 
dispozitivelor care conţin uraniu natural sau thoriu; nivelul de activitate trebuie să se 
înscrie în anumite limite, fara să depăşească următoarele: 
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Articolele şi limitele de cantitate 
Natura conţinutului Instrumentul de măsură şi 

limite 
Limite pachet Limite materiale 

Solide 
-3 -4 

Forme speciale…..10-3A12… 0.1 A1…… 10 -A4 1 
Alte forme……….10  A …………………………………………….0.1A ………………….  10  A 2 2 

Lichide 
Apa tratata cu 
tritiu 0.1 Ci/litru………………………………………..100 Curies 

0.1  Ci la 
1.0  Ci/1…………………………….………………10 Curies 

1.0 Ci/litru…………………………………………0.1 Curies 
Alte lichide………...10  A2………… 10  A2………..10  A2 

Gaze  2 
Tritiu ……………...2 Curies………………20 Curies……2 Curies 

-4 -3 -4 
Forme speciale……10  A1………………...10  A1………..10  A1 -4 -3 -4 
Alte forme…………10  A2………………..10  A2………..10  A2 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
pentru mixturi de radionuclide 

2 aceste valori se aplica pentru tritiu şi vopseluri fluorescente 
3 valorile A şi A2

 
pentru radionuclidele specifice 

 

2.8 Produse farmaceutice 
2.8.1 Generalităţi 
- produse contrafăcute sau fals etichetate, medicamentele, instrumente de diagnosticare sau 

terapeutice, cosmetice, medicamente noi neaprobate trebuie să respecte legea federala din 
25 iunie 1938 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act), cu modificările corespunzătoare, 
şi care nu respecta art. 801 al legii. 

2.8.2 Produsele biologice 
- orice produs biologic care a fost difuzat sau fabricat şi tratat de către o instituţie  fără 

licenţă sau o instituţie a cărei licenţă a fost suspendata sau retrasa. 
- orice produs biologic ce nu poarta mărcile stabilite prin decretul 42USC 262, Legea 

Serviciului de Sanatate Publica, Produse Biologice. 
2.8.3.Substante infecţioase 
- substanţele infecţioase care conţin microorganisme vii sau toxinele lor, care se presupune 

ca pot provoca boli animalelor sau oamenilor şi a căror dimensiune este mai mica de 50 
mm, sunt acceptate ca import sau în tranzit prin SUA, cu condiţia să fie ambalate în 
felul următor: 

1) recipientul care vine în contact cu substanţă trebuie să fie învelit intr-un tub de proba 
sau intr-o fiola, ermetic sigilata, impermeabila, etc., care la rândul lor să fie inserate intr- 
un al doilea recipient impermeabil şi durabil 

2) acest ultim recipient trebuie să fie înconjurat, cat mai mult, la baza şi pe parti de câlţi, 
lână, care să permită îmbibarea eventuala a conţinutului recipientului în caz de scurgere. 
Aceşti recipienţi trebuie să fie plasaţi în interiorul unor rezervoare de fibra în vederea 
transportului 

3) importul oricăror substanţe infecţioase care pot provoca boli animalelor domestice este 
condiţionat de eliberarea unui permis de la Serviciul de Control al Sanatatii Plantelor şi 
Animalelor din Ministerul Agriculturii, Serviciul Veterinar,Washington, DC 20250. 

 
2.8.4 Seruri. 
- orice fel de ser, vaccin, viruşi sau alte produse biologice destinate tratării animalelor 

domestice 
- orice vectori, culturi, sau colecţii de organisme, viruşi sau derivaţii lor, care pot provoca 

boli animalelor 



trebuie să fie însotite de un permis eliberat importatorului de către Ministerul Agriculturii, 
Serviciul de Control al Sanatatii Plantelor şi Animalelor, Serviciul Veterinar, Washington, 
DC 20250. 

 
2.8.5 Produse care emit radiaţii 
- orice produs electronic care emite radiaţii contrar normei aplicabile prescrise în virtutea 

decretului 42 USC 263 şi care nu beneficiază de o derogare. 
 
2.9 Trimiteri recomandate 
- trimiterile poştale recomandate (cu excepţia pachetelor mici) conţinând monezi, platina, 

aur sau argint, prelucrate sau neprelucrate sau alte obiecte preţioase, valori la purtător, 
sunt considerate trimiteri de corespondenta, dar sunt tratate conform dispoziţiilor legilor 
vamale în vigoare daca sunt pasibile de plata unor taxe vamale. 

 
3. Arme de foc 
- fiecare trimitere care conţine o arma de foc (arme de foc cu proiectile, cu acţiune 

mecanica, arme cu gaz sau aer comprimat) trebuie să aibă în exterior menţiunea: ARMA 
DE FOC, scrisa cu litere majuscule, având o înălţime minima de 2,54 cm şi o lăţime 
corespunzătoare. 

- arme de foc care ar putea fi ascunse: 
a) Sunt considerate  susceptibile de a putea fi ascunse  pe o persoana următoarele armele de 

foc: pistoale şi revolvere; puşti  de vânătoare  a căror ţeavă  are o lungime  mai mica de 
45,72 cm; puşti a căror ţeavă au o lungime mai mica de 40,64 cm; puşti de vânătoare sau 
puşti a căror ţeavă  a fost  scurtata  la o lungime mai mica de 66,04 cm sau adaptate  astfel 
încât să poată fi ascunse pe o persoana. Aceste arme de foc nu sunt admise decât daca 
sunt destinate ofiţerilor activi ai forţelor  militare terestre, maritime şi aeriene, ofiţerilor 
activi ai Gărzii de Coasta a Corpului de Marina, ofiţerilor Gărzii Naţionale sau Miliţiei 
unui Stat, Teritoriu  sau District din SUA, funcţionarilor SUA, în a căror  atribuţiuni 
oficiale  intra  semnarea mandatelor de arestare, agenţi poştali, funcţionari şi agenţi SUA 
însărcinaţi cu aplicarea legii, persoane în sarcina cărora intra păstrarea de bunuri ale 
SUA, ale unui singur Stat, Teritoriu sau District din SUA, fabricanţi şi comercianţi de 
arme de foc. Expeditorul trebuie să fie un fabricant, un comerciant sau o persoana care 
aparţine uneia dintre categoriile autorizate, desemnate mai sus. 

b) Trimiterile poştale care conţin arme de foc care ar putea fi ascunse trebuie să aibă pe 
lângă menţiunea “arme de foc” şi calitatea destinatarului, de exemplu, ”pentru un ofiţer 
de armata”, ”pentru un comerciant”, după caz. Trimiterea trebuie să fie însoţită de un 
certificat ce atesta ca destinatarul aparţine efectiv unei categorii autorizate de a primi 
arme de foc pe cale poştală şi de un certificat de la o autoritate competenta a SUA care 
atesta ca armele de foc sunt realmente destinate utilizării lor în scopuri legitime. 

c) Destinatarul fiecărei trimiteri poştale ce conţine o arma de foc care poate fi ascunsa, în 
afara de cazurile în care acesta este un fabricant cunoscut, trebuie să se prezintă personal 
la biroul poştal şi să-şi dovedească identitatea sa înainte de a intra în posesia trimiterii. 
Seful instituţiei poştale semnalează Politiei: localitatea, numele şi adresa fiecărei persoane 
ce primeşte o arma de foc prin posta. 

3.2 permise: pentru importul puştilor, carabinelor, revolverelor şi pistoalelor, cu excepţia 
celor cu calibru mai mic sau egal cu 1,27 cm, fabricate înainte de 1898, a mitralierelor, şi 
puştilor în întregime automate, destinatarul va prezenta autorităţilor vamale un  permis 
eliberat de către Departamentul Statului în care locuieşte. 
3.3 arme vechi: restricţiile de mai sus nu vizează armele de foc vechi fabricate înainte de 

1898, expediate ca piese de muzeu sau curiozităţi. 



3.1 Cuţite 
Cuţitele a căror lama se deschide automat prin presiune manuala sau buton sau alt dispozitiv 
amenajat intr-un mâner, pot fi expediate prin posta daca ele sunt adresate: 
a) funcţionarilor şi agenţilor desemnaţi mai jos, însărcinaţi cu procurarea sau cumpărarea 
acestor cuţite în vederea folosirii lor în cadrul activităţilor cerute de funcţia lor sau de 
organismele din care fac parte: 

- civili autorizaţi cu aprovizionarea sau ofiţeri angajaţi ai Guvernului Federal 
- ofiţeri autorizaţi cu aprovizionarea Gărzii Naţionale, Gărzii Naţionale Aeriene 

sau miliţiei unui Stat, Teritoriu sau Ţinutului Columbia 
- funcţionari sau agenţi autorizaţi cu aprovizionarea municipalităţii ţinutului 

Columbia sau autorităţilor oricărui stat, teritoriu sau orice alta subdiviziune rurala, 
urbana sau politica a unui stat sau teritoriu. 

c) fabricanţilor acestor cuţite sau persoanelor care comercializează în mod oficial aceste 
cuţite, la executarea unei comenzi făcute de către o persoana desemnata la rubrica 124.55 
din Manualul Serviciului Poştal Intern. 

 
3.2 Condiţii Generale 
Interdicţiile următoare se aplica tuturor trimiterilor poştale admise condiţionat sau nu: 
a) orice trimitere al cărui exterior poarta o inscripţie cu caracter injurios sau compromiţător 
b) orice articole extrase, produse sau manufacturate parţial sau în totalitate în alte ţări, de 

către condamnaţi cu pedepse de recluziune, de munca forţată sau de către lucrători 
sancţionaţi penal. 

 
3.3 Produse alimentare admise condiţionat la import (circularele B.I.-UPU nr. 408/2003, 
36//2004, 280/2004) 
Informaţii cu privire la produsele alimentare şi la noile reglementari emise de FDA (Food 
and Drug Administration) în urma adoptării Legii Sanatatii Publice şi a Masurilor Împotriva 
Bioterorismului-2002: 
Ca urmare a reglementarilor dispuse în “Food and Drug Administration under the Public 
Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002” începând cu data 
de 12 decembrie 2003 pentru toate expediţiile ce conţin mâncare şi sunt adresate SUA trebuie 
transmisa o notificare ce anunţă expedierea lor la destinaţie. 
Prin mâncare se înţelege - (1) produsele alimentare şi de băut de uz uman şi animal, (2) guma 
de mestecat şi (3) materiale componente ale acestor articole (pesticidele şi derivatele din 
mâncare folosite în alt scop decât cel alimentar nu fac parte din aceasta categorie) 

 
Conform "Compliance Policy Guide", revizuit în iunie 2004 şi emis de "US Food and Drug 
Administration" următoarele articole nu necesita notificări: produsele alimentare ce sosesc 
prin posta internaţionala, produsele alimentare care se afla în posesia sau însoţesc o persoana 
fizica, alimentele preparate de către persoane fizice în domiciliul acestora şi trimise în calitate 
de cadouri personale sau în scop necomercial către o persoana fizica din SUA sau mâncare 
importata sau oferita în scopuri necomerciale, ca de exemplu: 
- produse alimentare făcute în casa, inclusiv trimiteri militare, civile, diplomatice, sau 

adresate agenţiilor guvernamentale 
- alimente  achiziţionate  de  către  un calator  şi  expediate  prin  posta  către  rezidenta 

acestuia din SUA 
- cadouri achiziţionate de la un agent comercial şi expediate de către cumpărător. Daca 

agentul comercial expediază prin posta aceste produse în nume propriu atunci 
prevederea referitoare la obligativitatea notificării este aplicabila. 



Persoanele juridice care doresc să expedieze produse alimentare trebuie să obţină în 
continuare în prealabil un număr de notificare din partea "US Food and Drug Administration 
(FDA)". 

 
Biroul Federal Pentru Vamă şi Protecţia Graniţelor (CBP) şi FDA solicita un efort de buna 
voinţa cu privire la respectarea noilor reglementari ce cuprind notificarea prealabila în cazul 
produselor comestibile importate în SUA. 

 
Pentru îndeplinirea acestor prevederi este nevoie de accesul la un computer şi la Internet. 
Notificarea prealabila poate fi înaintată FDA-ului prin accesarea următoarei adrese de web:  
http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pnoviuw.html. Notificarea trebuie transmisa şi confirmata de 
către FDA înainte ca produsele respective să fie expediate. FDA va pune la dispoziţie un 
număr de notificare, după ce expediţia este înregistrată pe adresa de web. Numărul de 
confirmare al notificării prealabile trebuie să apară pe declaraţia vamală ce însoţeşte coletul. 
Expediţiile ce nu poarta numărul de confirmare a notificării pe declaraţia vamală pot fi 
returate expeditorului sau distruse. 
Pentru informaţii suplimentare, se poate accesa adresa: http:/www.fda.gov/~pn/cpgpn.html., 
"Compliance Policy Guide". Deasemenea este disponibil pentru consultare un comunicat de 
presa denumit " FDA and CBP Announce Their Transitional Compliance Policy and Food 
Imports Under the Bioterrorism Act" care prevede ca, pentru produsele alimentare expediate 
prin posta, aduse în SUA de indivizi care nu intenţionează să le folosească pentru uz propriu, 
FDA şi CBP vor continua eforturile de educare şi nu vor refuza admiterea lor pana la data de 
12.08.2004, în cazul în care notificarea prealabilă nu există sau nu a fost completata 
corespunzător. Comunicatul de presa complet poate fi accesat la adresa de web: 
http:/www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2003/NEW00995.html. 
Prevederi ale regulamentelor cu privire la notificarea prealabila pot fi accesate la adresa de  
web: http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pngift.html. 

 
Instrucţiunile pentru completarea notificării prealabile cu privire la expedierea produselor 
alimentare sunt prezentate la adresa web: http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pnstepm.html. 
Un index pentru paginile care vă pot fi de ajutor pentru accesarea interfeţei prin care este 
prezentata notificare prealabila, este oferit la adresa:  
http:/www.cfsan.fda.gov/~furls/helpol.html. 
Întrebările şi răspunsurile cu privire la notificarea prealabila pot fi accesate la:  
http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqaguid.html. 
Pentru informaţii suplimentare, îl puteţi contacta pe: 
Dl. Joseph L. McCallion 
Deputy Director 
Division of Import Operations and Policy (HCF-170) 
Food and Drug Administration 
Tel: (+1 301) 443-6553 

http://www.cfsan.fda.gov/%7Epn/pnoviuw.html
http://www.fda.gov/%7Epn/cpgpn.html
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2003/NEW00995.ht
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2003/NEW00995.ht
http://www.cfsan.fda.gov/%7Epn/pngift.html
http://www.cfsan.fda.gov/%7Epn/pnstepm.html
http://www.cfsan.fda.gov/%7Efurls/helpol.html
http://www.cfsan.fda.gov/%7Epn/pnqaguid.html


Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

 
3.3.1 Completarea declaraţiilor vamale 
- indiferent de ţara de origine, declaraţiile vamale care furnizează informaţii exacte despre 

conţinutul şi valoarea trimiterilor, trebuie să însoţească orice colet poştal şi să fie fixate 
(lipite) foarte bine pe acesta. 

3.3.2 Necesitatea ataşării facturilor 
a) o declaraţie vamală, conform prevederilor UPU, care furnizează informaţii exacte 

despre conţinutul şi valoarea lui, trebuie să însoţească  fiecare colet poştal, fiind lipita 
sau ataşată solid pe el. Daca trimiterea este de natura comerciala, ea trebuie să fie 
însoţită şi de o factura comerciala care va fi introdusa în orice colet care poarta 
declaraţia vamală. 

b) o declaraţie vamală CN23 sau o factura sunt necesare numai daca formularul CN22 lipit 
pe trimiterea care conţine mărfuri nu a fost completat astfel încât să ofere o descriere 
exacta a valorii şi conţinutului coletului. Aceasta procedura este întotdeauna recomandata 
când este vorba de trimiteri cu caracter comercial a căror valoare se exprima în cifre. 
Pachetele, altele decât coletele poştale trebuie să poarte lângă adresa şi o eticheta de tip 
CN22 sau menţiunea “Poate fi deschis în scopul verificării  vamale  înainte  de 
distribuire” sau o indicaţie de acest gen pentru a arata ca se renunţă, în mod expres, la 
inviolabilitatea pachetului în cauza şi se permite lucrătorilor vamali, să deschidă pachetul, 
fara a fi necesară prezenta destinatarului. 

c) în caz ca valoarea totala a unei expediţii depăşeşte suma de 500 USD, trebuie furnizata o 
factura vamală speciala în cazul în care marfa nu face parte dintr-o categorie speciala 
scutita de reglementările vamale ale SUA. Toate informaţiile necesare referitoare la 
trimiteri, pot fi obţinute de la oficiile consulare ale SUA, care eliberează formularele 
respective. Daca factura vamală speciala este anexata trimiterii, importul în SUA va fi 
facilitat; în acest caz nu va fi ceruta nici o alta factura sau declaraţie de valoare. 

d) orice trimitere care include o factura, trebuie să poarte pe lângă adresa,  menţiunea 
“Invoice enclosed”(Factura inclusa). Daca o factura nu poate să fie introdusa intr-o 
trimitere sigilata, ea va trebui să fie fixata pe trimitere. 

e) Orice nerespectarea a uneia dintre prescripţiile menţionate mai sus va avea ca efect 
întârzierea vămuirii trimiterilor de către autorităţile vamale ale SUA . 

f) Daca valoarea trimiterii poştale este superioara valorii de 1000 USD, destinatarul este 
obligat să  întocmească un dosar şi să completeze  un formular vamal  de  intrare (intrare 
de bunuri de consum) pe care îl poate procura de la cel mai apropiat port vamal. Este 
necesară şi o factura comerciala. 

Nota: Pe lângă taxele vamale plătite se va cere destinatarului o taxa forfetara pentru orice 
trimitere poştală pasibila de drepturi sau taxe. În cazul în care drepturile vamale plătite pentru 
o trimitere poştală sunt returate ulterior în totalitate se returează şi taxele poştale. 

 
g) Trimiterile ce conţin accesorii pentru haine sau produse textile care provin din Hong 

Kong, Guam, etc, trebuie să fie însoţite de un formular de intrare în ţară, oricare ar fi 
valoarea lor. 

- portofele şi alte obiecte plate 
- flori şi frunze, artificiale sau conservate 
- blana, articole din blana 
- mănuşi 
- pălării şi turbane 



- bagaje 
- articole de moda 
- plastic, articole diverse din plastic 
- fibre şi produse textile 
- fulgi şi produse din fulgi 
- articole de încălţat 
- mobilier 
- genţi 
- piele, articole din piele 
- saltele 
- perne şi perniţe 
- cauciuc, articole diverse din cauciuc 
- garnituri pentru pălării 
- pantofi 
Limita valorii acestor articole este fixata la 250 USD 

 
3.3.3 Importanta ataşării certificatelor de origine, a permiselor de import etc. 
- cu excepţia articolelor de mai jos, orice obiect de origine străină importat în SUA sau 
ambalajul lui trebuie să poarte intr-un loc cat mai vizibil o marca permanenta care să nu poată 
fi ştearsă şi care să indice, atât cat permite natura sa, numele ultimului cumpărător din SUA, 
în limba engleza, sau în limba tarii de origine. 
Următoarele obiecte nu au nevoie în mod obligatoriu de o marca: 
1) obiectele care sunt imposibil de marcat 
2) obiectele care se pot deteriora nu pot fi marcate înaintea expedierii lor în SUA 
3) obiectele care nu pot fi marcate înaintea expedierii lor în SUA decât cu preţul unei 

cheltuieli care anulează interesul importului lor 
4) obiectele a căror marca de conţinut indica suficient originea lor 
5) articole ce conţin substanţe brute 
6) obiectele importate pentru uzul importatorului care nu sunt destinate  vânzării în forma 

lor din import sau sub alta forma 
7) obiectele care urmează să fie prelucrate în SUA de importator 
8) obiectele a căror origine trebuie cunoscuta de utilizatorul final datorita caracteristicilor 

acestor obiecte sau datorita circumstanţelor în care s-a efectuat importul lor, deşi nu apare 
marcata originea lor 

9) obiectele care au fost produse în urma cu 20 ani 
10) obiectele menţionate în Traesury Decisions 49690, 49835, 49896 
11) obiecte care nu pot fi marcate după import decât cu preţul unei cheltuieli interzise din 

punct de vedere economic cu excepţia cazului în care există intenţia de a eluda marcarea 
12) obiecte a căror valoare nu depăşeşte 1 USD care pot fi importate fara perceperea de 

drepturi vamale 
13) obiecte importate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit  vamal, care  sunt destinate 

exportului imediat sau transportului şi exportului 
14) produse de pescărie care sunt scutite de taxe vamale 
15) produse care provin din teritoriile SUA 
16) produse exportate din SUA şi reimportate 
17) cadouri expediate de către persoane străine persoanelor domiciliate SUA, cu condiţia ca 

valoarea globala a obiectelor scutite de  drepturi  de vamă importate de către o persoana 
şi pe o zi să nu depăşească 10 USD. 

În cazul în care pentru un obiect este necesară marcarea, acesta este ambalat iar conţinutul 
trebuie să poarte marca tarii de origine cu excepţia cazului în care conţinutul este transparent 



şi marca ceruta nu poate fi vizibila pe obiectul în sine. Cerinţele punctelor 6), 7), 8), 12) şi 
16) de mai sus nu se aplica în cazul recipienţilor obişnuiţi. 

 
3.3.4 Mărci speciale impuse pentru anumite obiecte de origine străină importate în SUA 
a) mecanisme de ceas şi de cronometrare care trebuie să aibă gravate, înscrise sau 

inscripţionate pe fiecare capac următoarele: numele tarii de fabricaţie, al fabricantului sau 
clientului, numărul de rubine conţinute (în cuvinte), numărul şi categoria reglajelor. 

b) cadranele obiectelor mai sus menţionate, fixate sau nu pe obiectele în cauza, trebuie să 
aibă numele tarii de fabricaţie, gravat, scris sau inscripţionat intr-un loc vizibil. 

c) cutiile de montura pentru obiectele mai sus menţionate altele decât cele care reprezintă 
un simplu ambalaj trebuie să aibă numele complet al fabricantului, numele tarii de 
fabricaţie, gravate, scrise sau inscripţionate intr-un loc vizibil; 

Toate marcajele descrise la punctele a, b şi c pot fi făcute şi după importul obiectelor 
respective. 
d) ceasuri şi accesoriile lor, aparate de măsurat viteza, distanta sau aparatele de control a 

vitezei aparatelor mecanice trebuie să aibă gravate, scrise sau inscripţionate, intr-un loc 
vizibil numele tarii de fabricaţie, al fabricantului sau al beneficiarului precum şi numărul 
de rubine; la fel şi cutiile care conţin aceste obiecte; funcţie de caz, aceste marcaje pot fi 
aplicate după import 

e) obiectele următoare trebuie să aibă locul de origine marcat intr-un mod vizibil astfel încât 
să nu poată fi şters: 

- cuţite cu lama pliabila sau mobila 
- cuţite cu lama fixa inclusiv furculiţa, săbii sau topoare 
- maşini de tuns, foarfece şi lamele acestor instrumente 
- maşini de ras şi parti ale acestora 
- ace chirurgicale şi hipodermice, alte instrumente de chirurgie, instrumentar dentar, 

instrumente şi aparate ştiinţifice şi de laborator, de măsură şi matematice, fabricate în 
întregime sau parţial din metal; cleşti, pense, pensete, balamale 

- containere termoizolatoare cu vid total sau parţial, pentru menţinerea temperaturii, matriţe 
pentru monezi şi pistoane 

 
3.3.5 Prescripţii vamale şi altele 
a) Următoarele obiecte sunt scutite de drepturi vamale: 
- orice obiect al cărui import  este admis cu excepţia produselor din tutun şi parfumurilor 

care conţin  alcool, trimise sub forma de cadou “bona fide”, cu condiţia ca valoarea 
globala a trimiterilor primite de către o persoana intr-o singura zi să nu depăşească  25 
USD 

- orice obiect al cărui import este admis cu excepţia produselor din tutun, a cărui valoare 
este mai mica de 10 USD, daca nu a făcut parte dintr-o expediţie mai mare, trimisa 
separat în scopul sustragerii de la reglementările vamale 

- eşantioane utilizate de SUA numai în vederea strângerii de comenzi pentru produsele din 
ţările străine, daca valoarea unui eşantion nu depăşeşte 1 USD sau daca eşantionul este 
marcat, perforat, desfăcut sau tratat astfel încât să nu poată fi nici vândut nici folosit altfel 
decât ca eşantion 

- cărţi, broşuri, pamflete 
- imprimate folosite la producerea de cărţi ce vor fi exceptate de drepturi vamale 
- imprimate emise de către instituţiile literare sau ştiinţifice, folosite cu titlu de abonament 

sau la schimb 
- imprimate produse de către particulari, cu caracter nepublicitar, pentru difuzarea gratuita 

cu titlu privat 



- carnete de trecere vamală şi parti ale acestora, în engleza sau în franceza (şi în alte limbi) 
- ziare 
- periodice 
- cărţi de muzica sau partituri muzicale 
- hărţi geografice, atlasuri şi hărţi maritime 
- fotografii, gravuri, stampe, litografii, gravuri pe lemn şi ilustrate imprimate în relief sau 

broşate şi cu o vechime de cel puţin 20 de ani în momentul importării lor 
- imprimate produse printr-un procedeu litografic pe o hârtie de o grosime maxima de 

0,020 inci sunt pasibile de plata unei taxe de 6 cenţi pe livra (lb) 
- alte imprimate susceptibile  de a face obiectul drepturilor  de autor sunt pasibile de un 

drept ad valorem de 2%; altfel, taxa aplicata este de 71,2 %. 
 
b) Ceaiul este scutit de taxe vamale dar este supus examenului vamal care va aprecia 
integritatea, calitatea şi va verifica daca este indicat consumului. Totuşi aceasta verificare nu 
este necesară pentru eşantioanele de ceai importate în trimiteri originare din ţările 
producătoare pana la greutatea de 2 livre, daca nu sunt destinate vânzării. 

 
3.3.6 Dispoziţii referitoare la reţinerea în vamă a trimiterilor poştale ca urmare a unei false 
declaraţii privind conţinutul lor 
- mărfurile expediate pot fi reţinute ca urmare a declarării incorecte/false a conţinutului lor. 

Reglementările vamale ale SUA prevăd ca toate obiectele al căror import este interzis şi 
toate obiectele  care sunt importate sau introduse ilegal în ţară, inclusiv obiectele care 
pot fi reţinute conform legilor vamale, din cauza facturii sau declaraţiei false sau 
frauduloase sau din cauza unui act sau a unei omiteri voite a expeditorului, vânzătorului, 
proprietarului, importatorului, destinatarului sau a unui agent oarecare având sau putând 
avea ca efect de a priva SUA de drepturile legale ce i se cuvin, să fie imediat reţinute şi 
remise funcţionarilor vamali pentru a fi tratate conform legilor vamale. 

- toate obiectele care conţin sau sunt bănuite ca ar conţine mărfuri al căror destinatar 
refuza primirea sau refuza să facă o declaraţie formala atunci când estimarea valorii 
depăşeşte valoarea declarata, vor fi înmânate funcţionarilor vamali pentru a fi tratate după 
legile vamale, agenţii vamali urmând să asigure documente care să dovedească frauda 
agenţilor poştali. În toate cazurile în care au fost reţinute obiecte de către funcţionarii 
vamali, aceştia se obliga să anunţe destinatarii, specificând motivul reţinerii. Acest motiv 
trebuie să apară şi pe chitanţa trimiterilor recomandate. 

 
3.4 Teritoriile SUA, conform articolului 23 din Constituţie 
- Guam, Porto Rico, Samoa, ins. Virgine SUA 
- teritoriile din Pacific cuprind insulele: Marshall (inclusiv Kwajelein, Eniwetok şi 

Majuro), Caroline (inclusiv Kusaie, Ponape,Truk, Ulithi, Yap şi Palaos) şi Mariane 
(inclusiv Saipan şi Tinian, dar fara posesiunea SUA a Guamului). 

3.4.1 Obiecte interzise 
- obiectele interzise în SUA sunt interzise şi în teritoriile enumerate mai sus. 
- totuşi, informaţiile oferite la secţiunea 2, referitoare la importul plantelor, etc, nu se aplica 

în Guam, Samoa, Ins. Virgine (SUA). În schimb sunt aplicate în Porto-Rico. 
 
 
Importul de ţigarete destinate uzului personal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii este 
în mod general interzis, ţigaretele importate putând fi distruse în virtutea legislaţiei naţionale. 



Ţigaretele pot fi importate legal pe teritoriul SUA numai daca se respecta condiţiile enunţate 
la secţia 1681a, titlul 19 din Codul Statelor Unite. De asemenea, sunt necesare următoarele 
documente: 
- certificat, semnat de producător (sau de un funcţionar autorizat reprezentând acest 

producător), indicând ca numitul producător a prezentat departamentului american al 
sănătăţii şi serviciilor umanitare (US Secretary of Health and Human Services) o lista a 
ingredientelor adăugate tutunului pentru producerea ţigaretelor; 

- certificat, semnat de importator, indicând ca ambalajul ţigaretelor poarta avertismentele 
prescrise de lege; 

- certificat, semnat de importator, indicând ca acesta a respectat şi va continua să respecte 
un plan de rotaţie aprobat de Comisia federala de comerţ (Federal Trade Commission); 

- în cazul în care ţigările poarta o marca înregistrată americana, certificat, semnat de 
proprietarul mărcii de comerţ (sau de o persoana autorizata să acţioneze în numele sau), 
indicând ca proprietarul consimte să se importe ţigaretele pe teritoriul SUA. 

 
Excepţii la obligaţiile mai sus menţionate: 

 
1. Ţigaretele importate în SUA de un calator pentru uzul sau personal (în general 200 

ţigarete). Ţigaretele pot fi importate de calator în bagaj sau pot fi transportate în SUA în 
contul acestui calator. 

2. Ţigaretele importate în SUA în scopul unic de a se efectua analize, în cantităţi adecvate 
acestui context. Importatorul trebuie să certifice, intr-o formulare ceruta de Secretarul 
american al Trezoreriei , ca el este producător de ţigarete, un organism guvernamental 
federal sau de stat, o universitate sau este intr-un alt fel angajat intr-o activitate de 
cercetare. Trebuie de asemenea să certifice ca ţigaretele vor fi utilizate numai în scopul 
cercetărilor şi nu vor fi vândute pe piaţa interna. 

3. Ţigaretele destinate unui scop necomercial sau destinate a fi reexportate să reambalate 
 
Pentru orice informaţie specifică privind aceste exigente, va rugam să consultaţi site-ul Web 
al Biroului american al vămilor şi al protecţiei frontierelor (U.S. Customs and Border 
Protection) (www.cbp.gov ) 

 

În consecinţă, orice persoana care primeşte produse din tutun prin curier sau  printr-un 
serviciu comercial de distribuire trebuie să plătească taxele şi drepturile de accize aplicabile, 
mai puţin în cazul în care aceasta se încadrează în excepţiile mai sus menţionate. 

 
 
Toate substanţele reglementate de Codul de regulamente federal al Statelor Unite ale 
Americii (Code of federal regulations-C.F.R.), titlul 21, secţiunea 1308, sunt interzise. O lista 
a substanţelor reglementate este disponibila la adresa www.deadiversion.usdoj.gov. 
Substanţele reglementate cuprind toate stupefiantele, halucinogenele, stimulantele şi 
antidepresivele care figurează în nomenclaturile de la I la V din legea substanţelor 
reglementate, titlul 21 din Codul Statelor Unite (United States Code-USC), secţiunea 801, şi 
regulamentul de aplicare al C.F.R., titlul 21, secţiunea 1300. 
Substanţele controlate pot fi transmise prin posta, în circumstanţe particulare, de către 
expeditori autorizaţi şi/sau înregistraţi către destinatari autorizaţi, cu condiţia ca toate 
dispoziţiile pertinente din textele de mai jos sunt respectate: 
a) Legea substanţelor reglementate 
b) Legea privind importul şi exportul substanţelor reglementate 
c) 18 U.S.C. 

http://www.cbp.gov/
http://www.deadiversion.usdoj.gov/


d) Manualul  Serviciului  Poştal  al  Statelor  Unite  pentru  curier  intern (Domestic  Mail 
Manual-DMM) 

 
 

Circulara 28/31.01.2011 
 

Operatorul postal din SUA informeaza asupra urmatoarelor articole introduse pe lista 
obiectelor interzise: 
- Orice materiale scrise, tiparite, grafice care fac referire la: 

o Animale folosite in luptele organizate; 
o Cutite, pinteni sau obiect ascutit care este destinat a fi atasat la picioarelor 

pasarilor folosite in lupte organizate; 
o Promoveaza sau incurajeaza luptele organizate de animale. 

Materialele care fac referire la luptele intre pasari vii nu sunt interzise, acestea fiind legale in 
anumite state. 



Sudan 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.03 Porci 

 
 

01.01-02 
01.04-06 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate animalele vii, exceptând porcii. 

 

 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.03 
02.06 
02.09-10 

 
 

02.01-02 
02.04-05 
02.07-08 

Produse din carne de porc 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate produsele trecute la capitolul 2 cu excepţia punctelor 02.03, 02.06, 
02.09 şi 02.10 

 
 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura  

06.01-04 
 
Capitolul 7: 

Toate speciile 
 

Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 

 
Ediţie: 2007 

  
1 



2 
07.01-14 Toate speciile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

08.01-14 Toate speciile 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

09.01-10 Toate speciile 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

10.01-08 Toate speciile 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

11.01-09 Toate speciile 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Seminţe de mac, conuri de hamei, cânepa indiana şi frunze de coca 

 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate speciile cu excepţia celor menţionate la punctele 12.07, 12.10 şi 
12.11 

 
Capitolul 13: Lacuri, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 Toate articolele cuprinse la acest capitol 

 
* Obiecte admise condiţionat 

13.01 Toate articolele  cuprinse  la  acest  capitol  cu  excepţia  celor  cuprinse  la 
punctul 13.02 

 
Capitolul 14: Materiale vegetale pentru împletit; produse de origine vegetală nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01-22 Grăsimi şi untura din carne de porc 



* Obiecte admise condiţionat 
Toate articolele cuprinse la acest capitol cu excepţia grăsimii din carne de 
porc 

 
 

SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.01-05 Toate preparatele din carne de porc 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate preparatele cu excepţia celor din carne de porc 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Toate articolele cuprinse la acest capitol 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de 

patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Toate speciile 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Toate tipurile 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Toate tipurile cu excepţia celor cuprinse la punctele 22.01, 22.02, 22.08 şi 

2207.10 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate tipurile. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR 
CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Toate tipurile 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Toate tipurile 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Toate tipurile 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Toate tipurile 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneala 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide; produse pe baza de amidon modificat; clei, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri, aliaje pirofolice; anumite preparate 

combustibile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose şi 

produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 43: Blanuri şi blana artificiala; produse manufacturate de acest tip 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii 
 
 
 

SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

materiale textile cu utilizare industriala 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60 : Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 



SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 
AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE 
PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea, Bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Toate tipurile 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule sau echipamente pentru calea ferata, sine pentru calea ferata sau 

tramvai, părţi ale acestora, echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) de 
semnalizare trafic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
86.01-09 Toate tipurile 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele indicate la cap. 86, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Toate tipurile 

 
Capitolul 88: Vehicule pentru navigaţie spaţială şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Toate tipurile 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Toate tipurile 

 
SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente 
muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate tipurile de arme de foc şi de atac 

 
 

SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 9504.40   Cărţi de joc 

 
Capitolul 96: Diferite produse de manufactura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Maşini de cusut (cu ac) 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: (Capitol unic) 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale şi 
produse de origine 
animală 

Importul animalelor vii este condiţionat de o b ţ i n e r e a  u n e i 
aprobări din partea Ministerului Resurselor Animale şi de obţinerea 
unei scrisori de credit din partea unei bănci. Carnea de porc este 
interzisa. 
2.1.1. Importul produselor comestibile este condiţionat de o b ţ i n e r e a 
u n e i aprobări din partea Ministerului Resurselor Animale. Produselor 
din carne de porc sunt interzise. 

2.2 Plante şi produse 
vegetale 

Importul plantelor este condiţionat de obţinerea unui permis din partea 
Ministerului Agriculturii. Este interzis importul sau tranzitul plantelor 
psihotrope. 
2.2.1. Admiterea    produselor    din    plante    este    condiţionată    de 
o b ţ i n e r e a u n e i aprobări din partea Minsterului Sănătăţii şi de 
Control al Calităţii. Substanţele psihotrope vegetale şi extractele 
obţinute din acestea sunt interzise. 

2.3 Produse anti- 
parazitare  utilizate 
în agricultura 

Este necesară o b ţ i n e r e a  u n e i  aprobări din partea Ministerului 
Agriculturii şi din partea Protecţiei Plantelor. 

 
 
 
 
 
2.4 Băuturi,  lichide 
alcoolice 

 
 
 
 
 
Pentru băuturile obişnuite este necesară obţinerea unui certificat sanitar 
emis de   Ministerul   Sănătăţii.   Băuturile   alcoolice   sunt   interzise. 

 
 
 
 
 

2.7 Narcotice Toate narcoticele sunt interzise. 
 
 
2.8. Produse 
farmaceutice 

Importul produselor farmaceutice este condiţionat de obţinerea unui 
permis emis de Ministerul Sănătăţii, Directoratul General Farmaceutic 

 
 
 
 
 

2.11. Cărţi,  broşuri, 
ziare, imprimate 

Este necesară obţinerea unei aprobări din partea Ministerului Culturii, 
Direcţia de Presa şi Imprimate. 

 
 
 
 
 

2.13 Televizoare Admiterea televizoarelor este suspendata temporar. 
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2.15. Material de 
război 

Pentru importul acestor produse este necesară obţinerea unei aprobari din 
partea Ministerului de Interne. 

 
 
 
2.16. Jucării Jucăriile sunt admise la import, fara a există restricţii, cu excepţia 

cartilor de joc, care sunt interzise. 
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Sudan 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
 
 
3.1 Întocmirea 

declaraţiilor 
vamale 

 

 
 
 
 
Declaraţia vamală trebuie să conţină numele expeditorului şi 
destinatarului, ţara de origine, calitatea/categoria bunurilor, greutatea, 
valoarea          şi          codul           din          sistemul          armonizat. 

 

 
 
 
 

3.2 Necesitatea de a 
introduce 
facturi 

Facturile trebuie introduse pentru bunuri comerciale, piese de schimb şi 
echipament electronic 

 
 
 
 
 

3.3. Necesitatea 
atestării originii 
bunurilor 

 

 
 
3.3 Prevederi 

vamale diverse 

Este necesară indicarea originii bunurilor. 
 
 
 
 
 
Toate coletele poştale şi trimiterile care sunt marcate cu o eticheta 
verde  sunt  supuse  procedurii  de  control vamal  şi  plaţii  taxelor 
vamale 

 
 
 
3.4 Prevederi cu 

privire la 
încălcări 

Scrisorile şi coletele poştale sunt supuse aceloraşi reglementari ca şi 
bunurile importate pe alte căi. 
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Suedia 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-05 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase: vezi 

partea a 2-a, pct. 2.1.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Orice tip de carne şi măruntaie comestibile, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Toate produsele de acest tip, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 4:  Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse 

comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Produsele din aceasta categorie (lapte, smântână, unt, brânză şi ouă), vezi partea 

a 2-a, pct. 2.1.2. 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.02 0502.10- Păr de porc sau porc mistreţ, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 

 0502.90  
05.03 0503.00 Păr de cal, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
05.04 0504.00 Organe de origine animală, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
05.05 0505.10- Pentru pene şi alte părţi de păsări, vezi partea a 2-a, 2.1.3. 

 0505.90  
05.06 0506.10- Oase şi coarne, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. şi 2.7. 

 0506.90  
05.07 0507.10- Fildeş, carapace de broască ţestoasă, coarne, copite, unghii şi gheare, ciocuri, 

 0507.90 vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3.şi 2.7. 
 

05.08 0508.00 Corali sau materiale similare, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. şi 2.7. 
05.10 0510.00 Ambra cenuşie şi glande, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. şi 2.7. 
05.11 0511.10- Sperma animală, sânge animal: vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. şi 2.7. 

 0511.99  
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Suedia 
 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04 Plante vii, bulbi de flori şi flori tăiate contaminate cu paraziţi consideraţi 
periculoşi pentru culturi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Plante, părţi de plante, arbori, tufe, bulbi de flori şi flori tăiate, vezi partea a 2-a, 
pct. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3 şi 2.7. 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

07.01-14 Legume, rădăcini şi tuberculi alimentari contaminaţi cu paraziţi consideraţi 
periculoşi pentru culturi 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Legume comestibile: cartofi, roşii, ceapă, lăptuci, castraveţi şi ciuperci, vezi 
partea a 2-a, pct. 2.2.1. şi 2.2.2. 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe  proaspete  sau  uscate  contaminate  cu  paraziţi  consideraţi  periculoşi 

pentru culturi 
* Obiecte admise condiţionat 

Fructe proaspete sau uscate: citrice, mere, pere, piersici, struguri, nuci, smochine, 
stafide, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2., 2.2.1., şi 2.2.2. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 

de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

12.02 1202.10- Arahide, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 1202.20  
12.09 1209.21- Seminţe pentru îngrăşământare, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3. 

 1209.99  
12.11 1211.10- Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1., 2.5.1. şi 2.7. 

 1211.90  
12.13 1213.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
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12.14 1214.90 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02  1301.90 Răşini, răşini parfumate 

1302.11 Opiu 
1302.19 Narcotice, vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1. 

Suedia 

 

Capitolul 14: Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

14.04 1404.90 Conuri de conifere, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.3 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-06 Produsele din aceasta categorie, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
15.16-17 
15.22 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, 

LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI 
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Pentru produsele din aceasta categorie, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

17.04. 1704.90 Pentru produse care conţin alcool, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.05-06 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 

Pentru produse care conţin alcool, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
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19.01-02 Pentru produse preparate care conţin carne, oua sau lapte, vezi partea a 2-a, pct. 

2.1.2. 
19.04-05 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

20.01-05 Pentru produse preparate care conţin carne, oua sau lapte, vezi partea a 2-a, pct. 
2.1.2. 
Pentru produse care conţin alcool, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 

20.08 Arahide şi nuci de Brazilia, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.03-06 Produse preparate - cârnaţi, supă, supă care conţine carne sau alte produse de 

origine animală, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. 
Produse care conţin alcool, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 

 
Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

22.03 2203.00 Bere puternic alcoolizata, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. şi 2.3.2. 
22.04 2204.10- Vin, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

 2204.30  
22.05 2205.10- Vermut, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

 2205.90  
22.06 2206.00 Alte băuturi fermentate, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

 22.07-08 Alcool etilic nedenaturat şi băuturi spirtoase, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 
 

Capitolul 23: Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2. şi 2.1.3. 
23.09 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

25.30 2530.90 Pământ şi articole similare, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
25.24 2524.00 Azbest, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.2. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
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27.07 2707.10 Toate substanţele inflamabile sau periculoase, precum benzina sau uleiul 
  petrolier, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. şi 2.6.2. 

27.10 2710.00  

 

Suedia 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

28.43 2843.10- Metale preţioase în stare coloidala, compuşi ai metalelor preţioase, amalgam, 
 2843.90 vezi partea a 2-a, pct. 2.5.2. 

28.44 2844.10- Pentru toate elementele izotopilor radioactivi, vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1. 
 2844.50  

 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.39 2939.10 Pentru stupefiante, vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1. 

 2939.61-  
 2939.69  
 2939.90  

 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01 3001.10 Glande (uscate) şi alte organe în stare uscata, vezi partea a 2-a, pct. 

  2.1.3. 
 3001.90 Sperma umana: vezi partea a 2-a, pct. 2.5.5. 
30.02 3002.10- Sânge uman, sânge de origine animală (prep.): vezi partea a 2-a, pct. 

 3002.90 2.1.3. Ser, vaccinuri şi culturi de microorganisme, vezi partea a 2-a, 
  pct. 2.1.3., 2.2.1. şi 2.5.3. Droguri, vezi partea a 2-a pct. 2.5.2. 
30.03-04  Medicamente: vezi partea a 2-a, pct. 2.5.1., 2.5.2. şi 2.5.3 
30.05-06 3005.90 Produse farmaceutice, vezi partea a 2-a, pct. 2.5.2 

 3006.30- (droguri/medicamente) şi 2.5.6 (contraceptive chimice) 
 3006.60  

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01 
31.05 3101.00 Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. 

3105.10- 
3105.90 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.08-10 Produse anti-putrefacţie, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.3. 
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32.08 3208.10- Vopsea, lacuri, substanţe colorante sub forma de spray: vezi partea a 2- 
 3208.90 a, pct. 2.6.5. 
32.10 3210.00  
32.13 3213.10  

 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta 
şi preparate cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.02-07                   Parfumuri, fixative, produse cosmetice pentru după bărbierit, deodorante pe baza 

de alcool, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3. Produse sub forma de spray: vezi partea a 
2-a, pct. 2.6.5 

 
Capitolul 34: Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi, 

preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de 
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi 
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01 3401.11-  Săpun (produse medicinale): vezi partea a 2-a, pct. 2.5.2. 

3401.20 
34.02-03 3402.20 Lubrifianţi, soluţii tensio-active, soluţii pentru lustruit, ceara, 

 3402.90 creme de pantofi, în recipienţi cu aerosoli, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 
 3403.11-  
 3403.99  
34.05 3405.10-  

 3405.90  
 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.01-04 Cazeina, lactalbumina, ovalbumina, proteina de soia, gelatina, proteina de peşte: 

vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2 
 

Capitolul 36: Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje 
Piroforice; materiale inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Substanţe considerate inflamabile sau periculoase: pulberi propulsive, 

explozibili, detonatoare, articole pentru focuri de artificii, chibrituri, rachete şi 
articole inflamabile, vezi partea a 2-a pct. 2.6.1. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

37.07 3707.10-  Articole periculoase, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. şi 2.6.2. 
3707.90 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.08 Articole periculoase, vezi partea a 2-a, 2.6.1. şi 2.6.2., 2.6.3. şi 2.6.5. 

 
38.10-12 
38.23 
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SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 
PRIN PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.12 3912.20 Nitraţi de celuloza inclusiv colodiu, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1. 
39.03 Produsele care conţin clorofluorocarburi şi halogeni, vezi partea a 2-a pct. 2.6.5. 
39.09 
39.21 
39.23-26 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
40.14 4014.10- Prezervative din cauciuc, vezi partea a 2-a, pct. 2.5.6. 

4014.90 
 
 

SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

41.01-03 Piei brute, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
41.07 4107.21-  Piei de animale considerate pe cale de dispariţie, vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 

4107.29 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.1 Articole uzate care provin din Europa sau SUA, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 
42.2 4202.11 Articole din piele de animale considerate pe cale de dispariţie, vezi partea a 2- 

4202.21 a, pct.2.7. 
4202.31 
4202.91 

42.03 4203.10 
4203.29 
4203.30 
4203.40 

42.05 4205.00 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
43.01-02 4301.20 Blana neprelucrata, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 

 4301.30  
 4301.60-  
 4301.90  
 4302.12  
 4302.19-  
 4302.30  
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Suedia 
43.03 Blanuri şi articole din blana de animale considerate pe cale de dispariţie, vezi 

partea a 2-a, pct. 2.7. 
 
 

SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN 
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
44.01 4401.10- Lemn, aşchii din lemn, scoarţă de copac din familia ulmaceae şi coniferae, vezi 

 4401.30 partea a 2-a, 2.2.1, aliniatele 3a şi 3e 
44.03 4403.20 Vezi partea a 2-a, 2.2.1, aliniatele 3a şi 3e 

 4403.99  
44.04 4404.10- Vezi partea a 2-a, 2.2.1, aliniatele 3a şi 3e 

 4404.20  
44.06 4406.10 Vezi partea a 2-a, 2.2.1, aliniatele 3a şi 3e 
44.07 4407.10  

 4407.99 Vezi partea a 2-a, 2.2.1, aliniatele 3a şi 3e 
 

* Obiecte admise condiţionat 
44.15 4415.10 Articole uzate, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
44.18 4418.10- Articole din lemn, uşi din lambriuri: vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 

 4418.90  
44.21 4421.90 Stupi, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1. Articole uzate, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 

 

 

Capitolul 45: Pluta şi lucrări din pluta 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.02 Articole uzate, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE 
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE 
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 

 
 

Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 
din hârtie sau carton 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

48.23 4823.70 Articole uzate, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
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Suedia 
 

Capitolul 49: Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise 
sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.07 Mijloace de plata, valori la purtător 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-03 Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale 
textile sintetice sau artificiale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole 

de acest gen 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii; 
broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: rticole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.05 Saci sau articole de îmbrăcăminte uzate, vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2. 
63.09 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.03 6403.20 Încălţăminte  din  piele  de  animale  considerate  pe  cale  de  dispariţie,  vezi 

6403.51- partea a 2-a, pct. 2.7. 
6403.99 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.06 6506.92 Căciuli din blana de animale considerate pe cale de dispariţie, vezi partea a 2-a, 

pct. 2.7. 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 
păr uman 

 
Nu există informaţii 
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SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, 

MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE 
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
68.09 6809.19 Articole din ipsos, ciment, beton pietre artificiale pentru construcţii, vezi partea a 

2-a, pct. 2.6.5. 
 

68.10 
6809.90 

 
 
 
 
 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.09 6909.11-  Aparate pentru distilat, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

6909.19 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.17 Aparate pentru distilat, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 
70.20 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE 
PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE 
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE 
FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase, 

metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de 
fantezie, monede 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02-03 Pietre preţioase 
71.06-12 Metale preţioase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

71.17 7117.90 Pentru bijuteriile fantezie fabricate cu părţi de animale din speciile ameninţate, 
vezi partea a doua, pct. 2.7 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
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Poziţie 
73.04-06 

Cod S.H. 
7304.10 

* Obiecte admise condiţionat 
Ţevi din oţel sau oţel inoxidabil, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 

 7304.31-  
 
 

7304.59 
7304.90 
7305.11 
7305.19 
730531- 
7305.90 
7306.10 
7306.30- 
7306.50 

73.08 7308.30 
7308.90 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.11 Ţevi din cupru, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

76.10 Panouri, uşi, etc.: vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale 
comune; părţi ale acestora din metale comune 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.11 8211.92 Bricege, vezi partea a 2-a, pct. 2.9.3. 

 8211.93  
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

S Nu există informaţii 



SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI   MATERIALE   ELECTRICE   ŞI   PARTILE   LOR; 
APARATE DE  INREGISTRARE  SAU  DE  REPRODUCERE  A 
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE 
REPRODUCERE A  ACESTORA 

 
 

Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare 
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01  Elemente radioactive, vezi partea a 2-a, pct. 2.4.1. şi 2.4.2; 
84.18 8418.50 Lăzi frigorifice, vitrine, contoare şi articole similare frigorifice, vezi partea a 2-a, 

 8418.99 pct. 2.6.5. 
84.19 8419.40 Aparate pentru distilat, vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

 8419.90  
84.21 8421.39 Aparate de curăţat aerul, vezi partea a 2-a, pct. 3.0. 

 8421.99  
84.24 8424.10 Stingătoare, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 

 
 

Capitolul 85: Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a 
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.17 8517.10 Aparate de transmisie folosite în radio-telefonie, vezi partea a 2-a, pct. 2.8. 
85.25 8525.10-  Aparate de transmisie şi aparate de telecomanda, vezi partea a 2-a, pct. 2.8. 

8525.20 
85.26 8526.91 

8526.92 
85.43 8543.81 

8543.89 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT 
 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţie 

 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii 
ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01 8701.20-  Înmatriculare ( taloane sau numere ) pentru autovehicule, remorci, pentru a fi 

8701.90 utilizate în afara reţelei rutiere 
87.02-06 
87.11 
87.16 87.16.10- 

8716.40 



Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, 
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
 

Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

90.18 9018.31- Seringi şi canule, vezi partea a 2-a, pct. 2.5.4. 
 9018.32  
90.20 9020.00 Măşti de gaz, vezi partea a 2-a, 3.0. 
90.22 9022.12- Aparate cu raze X, cu raze alfa, beta sau gama, vezi partea a 2-a, pct. 2.4.2. 

 9022.90  
90.25 9025.11 Termometre, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.6. 

 
 

Capitolul 91: Articole de ceasornicărie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.13 9113.90 Curele de ceas din piele de animale considerate pe cale de dispariţie, vezi partea 

a 2-a, pct. 2.7. 
 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

93.07 Stilete, bricege, vezi partea a 2-a, pct. 2.9.3. 
 

Obiecte interzise 
Arme, parti si accesorii ale acestora, munitii (Circulara 148/12.07.2010) 



SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 
 

Capitolul 94: Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase, 
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

94.01 Saltele, perne din material plastic poros, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.5. 
94.03-04 

 
 

Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

95.03 9503.10- Jucării prevăzute cu aparate de transmisie pentru radio-telefonie, vezi partea a 2- 
 9503.30 a, pct. 2.8. 
 9503.70  
 9503.80  
95.04 9504.30 Aparate de joc ce funcţionează prin introducerea de monezi sau pe baza de jeton, 

  vezi partea a 2-a, pct. 3.1. 
95.08 9508.00 Explozivi, vezi partea a 2-a, pct. 2.6.1; Arme, vezi partea a 2-a, pct. 2.9.1; 

  Animale vii, vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3; Obiecte fabricate cu părţi de animale 
  din specii considerate pe cale de dispariţie, vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 

 

Capitolul 96: Diverse obiecte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01 Fildeş prelucrat, oase, carapace de broasca ţestoasa, vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 
96.05 

 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
 

Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.05 Colecţii (de plante şi animale împăiate care aparţin speciilor considerate pe cale 

de dispariţie), vezi partea a 2-a, pct. 2.7. 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.0 Mărfuri care provin din Africa de Sud, Serbia, Muntenegru, Libia şi Irak 
- este interzis importul produselor care provin din aceste ţări, cu excepţia publicaţiilor, ziarelor şi 

obiectelor cu caracter religios sau umanitar 
2.1. Animale şi produse de origine animală 
2.1.1. Animale 
- animalele pot fi importate pe baza unui permis special eliberat de Ministerul Agriculturii din Suedia 

(Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, 55182, Jonkoping, Tel: +46 36 15 58 00). 
2.1.2. Produse alimentare de origine animală 
- produsele alimentare destinate recomercializării pot fi importate dacă importatorul este înscris la 

Oficiul Naţional de Control Alimentar (Naţional Food Administration, Statens Livsmedelsverk, 
P.O. Box 622, 75126, Uppsala, Tel: +46 18 17 55 00). 

- este interzis importul următoarelor produse care nu au autorizaţie specială de la Oficiul Naţional de 
Control Alimentar (Naţional Food Administration, Statens Livsmedelsverk): 
- produse alimentare de origine animală: carne, carnaţi, şi produse similare (carne, organe sau 

sânge), alte preparate sau conserve din carne, organe sau sânge, cârnaţi 
- extracte şi suc de carne 
- condimente, supa şi bulion 
- grăsimi şi margarina 
- lapte şi produse lactate 
- caş şi brânză proaspătă 
- ouă şi produse pe bază de ouă 
- praf pentru prepararea îngheţatelor şi îngheţată 
- alte produse care conţin lapte, produse lactate, ouă şi produse pe bază de ouă 
- cazeină, ovalbumină, lactalbumină, albumina din sânge, gelatina 
- peşti vii; crapi, ţipari, somon, lipan şi coregon, cu excepţia peştilor care sunt transportaţi direct 

de pe pescadoare; crustacee vii, moluşte vii, icre şi lapţi destinate înmulţirii; proteine de peşte şi 
produse care conţin proteine de peşte 

- produse alimentare de origine vegetală: nucă de cocos, nuci de Brazilia (cu coaja sau nu), 
smochine uscate; arahide, pudră de cacao, arahide şi nuci de Brazilia preparate sau conservate; 
unt de arahide, proteine de soia, produse care conţin proteine de soia. 

 
Notă: Următoarele produse pot fi importate fără autorizaţie de import, în cazul în care greutatea totală 
nu depăşeşte 10 kg. şi dacă destinatarul, la cererea Autorităţii Vamale, confirmă în scris că produsele 
alimentare respective sunt destinate uzului personal sau familiei sale: 
a) conserve de carnaţi sau alte produse pe bază de carne, produse de origine animală sau pe baza de 

sânge 
b) produse alimentare care conţin lapte concentrat sau smântână 
c) brânză de toate tipurile 

 
2.1.3. Produse de origine animală nedestinate consumului 
- există dispoziţii speciale pentru importul produselor de origine animală, cum ar fi: păr de cal, de 

porc, lână sau păr de animale, piei brute, puf, coarne, copite, unghii, gheare şi ciocuri. Pentru aceste 
produse este necesară o declaraţie specială a importatorului. 

- importul de organe animale, oase, glande, spermă animală, ouă fecundate şi sânge animal este 
admis pe baza prezentării unei autorizaţii emisă de Ministerul Agriculturii din Suedia (Swedish 
Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, 551 82 Jonkoping, Tel: 4636155800) 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 
2.2.1. Articole interzise 

Este interzis importul următoarelor vegetale şi produse vegetale: 



1. Vegetale şi produse vegetale infestate sau purtătoare de organisme dăunătoare agriculturii 
(viruşi, micoplasma, bacterii, ciuperci şi animale dăunătoare) şi pentru care a fost stabilită o 
listă specială. 

2. Vegetale şi produse vegetale infestate sau purtătoare a unei cantităţi importante de organisme 
dăunătoare agriculturii (viruşi, micoplasma, bacterii, ciuperci şi animale dăunătoare) şi pentru 
care a fost stabilită o listă specială. 

3. Următoarele plante vii: 
a) Arbori din familia Ulmaceae cu scoarţa, cu excepţia seminţelor 
b) Castane chinezeşti (Castanea mollissima) 
c) Plante ce produc fructe cu sâmburi (Prunus spp.) ce provin dintr-o ţară non- 

europeană 
d) Stejar (Quercus spp.) din America de Nord sau de Sud 
e) Conifere (Coniferae) ce provin dintr-o ţară non-europeană, scoarţa şi conurile, cu excepţia 

seminţelor 
4. Dracilă (berberis vulgaris), conform unei liste speciale stabilite de Ministerul Agriculturii 

(Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk) 
5. Ierburi sălbatice (cu excepţia seminţelor) 
6. Plante, plante (cu rădăcini) de castraveţi, lăptuci, roşii, crizanteme şi gerbera, flori tăiate de 

crizanteme 
7. Nematode, insecte şi arcarieni, indiferent de stadiul acestora de dezvoltare, cu excepţia larvelor 

de ţânţari care nu fac parte din categoria 1 şi 2 de mai sus, hrana (gândac de făină) destinată 
păsărilor sau peştilor de acvariu şi albinelor 

8. Culturi de viruşi, bacterii şi ciuperci care sunt parazite ale speciilor vegetale sau care sunt 
destinate pentru distrugere 

9. Pământ, compuşi sau îngrăşăminte organice, cu excepţia pământului destinat pentru utilizări 
tehnice 

2.2.2. Alte vegetale şi produse vegetale 
- vegetalele şi  produsele vegetale (bulbi, plante vii, flori tăiate,  legume  comestibile,  rădăcini  şi 

tuberculi, fructe şi nuci comestibile) pot fi importate dacă sunt însoţite de un certificat fitosanitar, 
eliberat de  Oficiul de Protecţie a  Plantelor  din ţara  de origine. Acest  certificat  trebuie să  fie 
prezentat,  pentru examinare şi aprobare, la Minsterul Agriculturii din Suedia (Swedish Board of 
Agriculture, Statens Jordbruksverk, ex-Lantbruksstyrelsen, 551 82, Jonkoping, Tel: +46 36 15 58 
00). Certificatul nu este solicitat pentru plante acvatice de acvariu, rădăcini de ferigă, culturi sterile 
de butaşi de orhidee. 

- vegetalele şi produsele vegetale nu pot fi importate în Suedia decât dacă sunt protejate cu paie, 
trestie, muşchi, turbă, alge, rumeguş, lemn, hârtie, pânză de iută sau mătase. Ambalajul trebuie să 
fie nou. Cutiile, sacii sau pânza de iuta folosite pot fi reutilizate dacă se menţionează în certificatul 
fitosanitar că ambalajele au fost sterilizate (la 100o C timp de cel puţin 20 minute). 

Dacă este posibil, vegetalele şi produsele vegetale trebuie să nu conţină pământ. 
2.2.3. Seminţe 
- seminţele, conuri, plantele şi ramurile de arbori nu pot fi importate fără o autorizaţie specială 

eliberată de Ministerul Naţional al Pădurilor (Naţional Board of Forestry, Skogsstyrelsen 551 83 
Jonkoping, Tel: +4636169400). Această autorizaţie nu este solicitată pentru mărfurile adresate 
Scolii  Superioare de Silvicultură sau Institutului de Amenajare a  Pădurilor (Higher School of 
Forestry or the  Forestry Improvement Institute, Sveriges Lantbruksuniversitet eller Institutet for 
Skogsforbattring). 

- seminţele de legume, de rădăcinoase şi seminţele furajere (seminţe de lucernă, de trifoi) nu pot fi 
importate pe baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Agriculturii din Suedia (Swedish Board of 
Agriculture, Statens Jordbruksverk, 55182, Jonkoping, Tel: +4636155800). 

 
2.3. Băuturi alcoolice 
2.3.1. Băuturile alcoolice (inclusiv vinul) ce conţin mai mult de 1,8% alcool şi băuturile pe bază de 
malţ (bere) ce conţin mai mult de 2,8% alcool nu pot fi importate decât prin Oficiul de Vinuri şi Băuturi 
Spirtoase (Wines & Spirits Administration, Vin & Sprit AB P.O. Box 47 319, 100 74 Stockholm, Tel: 
4687447000). 

Vinurile şi băuturile spirtoase pot fi importate dacă sunt destinate: 
- unei misiuni diplomatice străine 



- consulatelor altor state 
- organizaţiilor internaţionale 
- persoanelor fizice (cu vârsta de peste 20 ani), în calitate de cadou; în acest caz neaplicându- 

se scutiri de drepturi vamale 
2.3.2. Pentru băuturile pe bază de malţ se indică numele producătorului şi categoria băuturii: bere 
slabă (Klass I), bere (Klass II) şi bere puternic alcoolizata (Klass III). 
2.3.3. Preparate pe baza de alcool 
- toate preparatele ce conţin mai mult de 1,8% alcool etilic sunt considerate ca preparate alcoolice. 
Acestea pot fi importate de către persoane autorizate prin intermediul Agenţiei pentru Produse Medicale 
( Medical Products Agency, Lakemedelsverket P.O. Box 26, 751 03, Uppsala, tel: + 46 18 17 46 00). 
Produsele de mai jos pot fi importate fără autorizaţie, cu titlu de cadou pentru persoane fizice: 

- produse de cofetărie şi patiserie 
- preparate ce conţin cacao 
- fructe cu sirop alcoolizat 
- parfum, apa de toaletă şi cosmetice 
- extracte şi esenţe de plante. 

2.3.4. Aparate  pentru  distilare  -  aparatele  destinate  fabricării  alcoolului  şi  accesoriile  acestora 
(recipienţi, coloane de distilare şi serpentine de refrigerare) pot fi importate de : 

- statul suedez 
- orice persoană autorizată pentru fabricarea alcoolului 
- farmacie, laborator sau instituţiile de învăţământ aflată sub controlul statului 
- anumite spitale 

 
2.4. Materii radioactive şi de iradiere 
2.4.1. Substanţele chimice radioactive şi izotopii radioactivi, cum ar fi uraniu, toriu, plutoniu şi 
carburanţii (cartuşe pentru reactori nucleari şi combustibili neiradianţi) nu pot fi importate decât pe 
baza unei autorizaţii de import eliberată de Corpul de Control Naţional de Energie Nucleară (Swedish 
Nuclear Power Inspectorate, Statens Karnkraftsinspektion P.O. Box 27 106, 102 52 Stockholm, Tel: 
+4686635560). 

 
2.4.2. Importul de aparate cu raze X şi aparate ce utilizează radiaţiile alfa, beta sau gama (ex: 
alarme de incendiu) necesita autorizaţie emisă de Institutului Naţional de Protecţie împotriva Radiaţiilor 
(Naţional  Institute  of  Radiation Protection,  Statens  Stralskyddsinstitut  P.O.  Box  60  204,  104  01 
Stockholm, tel:+4687297100). 

 
2.5. Narcotice,  droguri  pentru  uz  farmaceutic,  preparate  bacteriologice,  seringi,  canule  şi 
contraceptive 
2.5.1. Stupefiante interzise: 
- canabis, tulpina plantelor din fam. cannabinacees, din care nu a fost extrasă răşina 
- răşini de canabis, în stare brută sau rafinată 
- extracte sau tincturi de canabis 
- alte substanţe cuprinse în tabelul 1 al Agenţiei de Produse Medicale (Medical Products Agency, 

Lakemedelsverket, P.O. Box 26, 751 03 Uppsala, Tel: 4618174600). 
- alte narcotice pot fi importate de către orice persoană autorizata de către Agenţia de Produse 

Medicale (Lakemedelsverket). Este necesară autorizaţie de import (certificat) de pentru fiecare caz 
în parte. 

2.5.2. Medicamentele de uz farmaceutic pot fi importate de către: 
- persoane autorizate să fabrice medicamente sau care au permisiunea de a le comercializa 
- persoanele care conduc un instituţii ştiinţifice în cadrul unei Academii sau Universităţi din Suedia 

sau care este responsabilul unui laborator de cercetare ce aparţine statului, sau altui organism local, 
în scopul utilizării medicamentelor doar pentru lucrările de laborator. 

- persoanele care posedă o autorizaţie specială pentru importul de medicamente. 
 

2.5.3. Preparatele bacteriologice (ser, vaccinuri) pot fi importate de către seful Laboratorului Naţional 
de Bacteriologie (Naţional Bacteriological Laboratory, Statens Bakteriologiska Laboratorium, 105 21 
Stockholm, Tel +4687351000). 



2.5.4. Seringile şi canulele pot fi importate doar de persoanele autorizate pentru comerţul acestora, sau 
de către persoanele ce deţin autorizaţie specială pentru importul acestora. Autorizaţia este eliberată de 
Agenţia de Produse Medicale (Medical Products Agency, Lakemedelsverket, P.O. Box 26, 751 03 
Uppsala, Tel: +4618174600). 

 
2.5.5. Sperma umană poate fi importată pe baza unei autorizaţii eliberate de Agenţia de Produse 
Medicale  (Medical  Products  Agency,  Lakemedelsverket,  P.O.  Box  26,  751  03  Uppsala,  Tel: 
+4618174600). 

 
2.5.6. Contraceptivele (contraceptivele masculine, diafragme, contraceptivele intrauterine şi 
spermicide chimice omologate de Institutul Naţional de Control (Naţional Materials Testing Institute, 
Statens Provningsanstalt, P.O. Box 857, 501 15 Boras, Tel: +4633165000) de Laboratorul Farmaceutic 
Central  (Central  Phatmacies  Laboratory,  Apotekens  Centrallaboratorium, 105  14  Stockholm,  Tel 
+4686667000), sau alt organ de control avizat de Agenţia de Produse Medicale (Medical Products 
Agency , Lakemedelsverket). 

 
2.6. Substanţe inflamabile, explozive sau obiecte periculoase 
2.6.1. Este interzis transportul pe cale poştală a materialelor inflamabile sau explozive cum ar fi: 
chibrituri, cartuşe, capse de aprindere precum şi substanţe corozive. 
2.6.2. Este permis importul de produse chimice periculoase (atunci când nu este interzis transportul pe 
cale poştală a acestor substanţe), pe baza unui certificat eliberat de Administraţia Publica (Country 
Administration, Lansstyrelsen). Acest permis nu este necesar atunci când mărfurile sunt importate în 
scopuri profesionale de către seful unei Universităţi, Academii sau responsabilul unui laborator de 
cercetare. 
2.6.3. Insecticidele, raticide, substanţe pentru deratizare, fungicidele, ierbicidele şi produsele anti- 
putrefacţie pot fi importate dacă sunt aprobate de către Corpul de Control Naţional al Produselor 
Chimice (Naţional Chemicals Inspectorate, Kemikalieinspektionen, P.O. Box 1384, 171 24 Solna, Tel: 
+ 4687305700). 

 
2.6.4. Cadmiu 
- există dispoziţii speciale referitoare la produsele care conţin cadmiu şi care servesc la fixarea 

coloranţilor sau ca produse de finisare. Aceste produse nu pot fi importate decât dacă denumirile 
acestora figurează în lista specială stabilită de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (Naţional 
Environmental Production Agency, Statens Naturvardsverk, 171 85, Solna, Tel: +468799 10 00). 

 
2.6.5. Clorofluorocarburi (CFC) şi produse halogene (freon) 
- următoarele produse de mai jos care conţin clorofluorocarburi şi produse halogene (freon) nu pot fi 
importate: 

- placi, folii, pelicule fotografice, benzi, saltele, perne din plastic care conţin CFC ca agent 
dilatator 

- ambalaje pentru spray-uri care conţin CFC 
Pentru orice informaţie suplimentară se poate contacta Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului 
(Naţional   Environmental   Production   Agency,   Statens   Naturvardsverk,   171   85,   Solna,   Tel: 
+4687991000). 
2.6.6. Termometre şi alte instrumente ce conţin mercur 

 
2.7. Convenţia  privind  comerţul  internaţional  pentru  speciile  de  floră  şi  faună  pe  cale  de 
dispariţie (CITES) 
Suedia a semnat Convenţia de la Washington în martie 1973 referitoare la protecţia speciilor de animale 
şi plante pe cale de dispariţie. Pentru importul speciilor menţionate în anexele convenţiei este necesară 
autorizaţie din partea Ministerului Agriculturii (Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, 
551 82 Jonkoping, tel:4636155800). Convenţia se referă la animalele şi plantele vii sau moarte şi părţile 
acestora, aşa cum sunt menţionate în anexă, precum şi la produsele ce conţin părţi ale acestora 
(geamantane, pantofi, curele de ceas, haine de blană, coarne, fildeş, carapace de broască ţestoasă), la 
păsări şi alte animale împăiate. 
2.8. Aparate de radio-telefonie sau radio-telegrafie 



- aparatele emiţătoare pentru radio-telefonie sau radio-telegrafie pot fi importate doar pe baza unei 
autorizaţii eliberată de Agenţia Naţională de Telecomunicaţii (Naţional Telecom Agency, 
Tetelstyrelsen, P.O. Box 5398, 102 46  Stockholm, Tel +4686785500). Numele Agenţiei care 
eliberează autorizaţiile se poate fi modifica. Această autorizaţie este necesară şi pentru aparatele de 
radio-navigaţie şi radio-telecomandă. 

 
2.9. Arme, cuţite şi muniţii 
-armele de foc pot fi importate doar pe baza unei autorizaţii eliberate de Poliţie. Această autorizaţie 
este necesară pentru următoarele articole: 
-arme care utilizează praful de puşca sau alt propulsiv pentru lansarea de bile, plumbi de vânătoare,  

harpoane sau alte proiectile, 
-aparate şi articole cu efecte comparabile cu cel al armelor 
-arbalete, articole care propulsează gazul lacrimogen 
Dispoziţiile privind armele se aplică următoarelor obiecte: 
-arme de foc scoase din uz dar care sunt în stare de funcţionare 
-chiulase şi părţi ale acestora, amortizoare, butoiaşe, imitaţii de arme de foc 
-dispozitive care permit utilizarea de muniţii diferite pentru aceeaşi armă de foc 
-pistoale de semnalizare, inclusiv pistoalele utilizate pentru startul în concursuri (pistoale de start)  

care funcţionează pe baza de cartuş 
-aparate sau instrumente manuale ce provoacă şocuri electrice 
Aceste dispoziţii nu se aplică tunurilor şi armelor de foc fabricate înainte de 1890 şi care nu pot utiliza  
proiectile cu gaz sau care nu pot fi utilizate ca pistoale de împuşcat cu bolţuri în industria construcţiilor,  
armelor pentru sacrificarea vitelor sau arme defensive. 
Armele cu aer comprimat şi armele pentru tir cu efect limitat pot fi importate fără autorizaţie de la  
Poliţie, dacă persoana care importă armele de foc are peste 18 ani. 
Alte tipuri de puşti cu aer comprimat pot fi importate doar pe baza unei autorizaţii emisă de Poliţie. 

 
2.9.2. Muniţii 
-pentru importul cartuşelor şi proiectilelor pentru arme mici (atunci când nu este interzisa expedierea 

acestora pe cale poştală), este necesară autorizaţie. Aceasta autorizaţie nu este necesară pentru  
plumbii de vânătoare, sau toate tipurile de bile solide, pentru proiectilele destinate puştilor şi 
carabinelor sau armelor cu resort, pentru cartuşele pentru puştile cu ţeava lisa, pentru cartuşele cu  
gaz carbonic a căror dulie nu au amorsa sau capsula de percuţie.. 

 
2.9.3 Stiletele şi cuţite cu zimţi de oprire sau lama retractabila, boxuri, bastoane şi mănuşi cu 
crampoane revolverele, şi alte articole asimilate nu pot fi importate fara o autorizaţie specială din partea 
serviciilor de politie. Aceasta autorizaţie nu este necesară pentru armele de colecţie (de panoplie) 

 
 

3. Echipamente de protecţie anti-gaz 
- echipamentele de protecţie anti-gaz care figurează în prima categorie nu pot fi importate decât pe 

baza unui permis emis de Corpul de Control General de Echipament Militar (Inspectorate General 
of  Military  Equipment,  Krigsmaterielinspektionen,  Fredsgatan  8,  103  33  Stockholm,  Tel: 
+4687633105). Această dispoziţie nu se aplică atunci când echipamentele sunt importate în scopul 
apărării naţionale. 

Din prima categorie fac parte următoarele echipamente de protecţie: 
- măşti de gaz, accesorii şi alte piese detaşabile pentru protecţia împotriva gazelor toxice 
- aparate de oxigenoterapie ( substanţe degajante de oxigen) 
- aparate de purificat aerul, accesorii şi piese detaşabile ale acestora 
- aparate de control şi supraveghere a presiunii gazului sau de reglare a funcţiilor echipamentelor de 

protecţie anti-gaz (de uz general), accesorii şi piese detaşabile ale acestora 
- echipamente de protecţie anti-gaz, altele decât cele enumerate mai sus (se aplica dispoziţiile 

referitoare la echipamentele de protecţie ce aparţin articolelor de mai sus) conform unei decizii a 
Guvernului Suediei. 

 
3.1. Jucării, jocuri 



- aparatele de joc ce funcţionează cu jetoane sau monezi nu pot fi importate decât pe baza unei 
autorizaţii speciale eliberate de Oficiul Naţional de Jocuri (Swedish Naţional Board of Gaming, 
Lotterinamnden, Tradgardsgatan 15, Tingshuset, 645 31 Strangnas, Tel: +4615216540). 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale - declaraţia vamală trebuie să conţină toate informaţiile 
necesare pentru aplicarea taxelor vamale şi verificărilor necesare. 
Declaraţia vamală trebuie să cuprindă: 

- numele şi adresa expeditorului/destinatarului 
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 
- descrierea mărfurilor şi numărul tarifar din sistemul armonizat 
- greutatea brută şi netă 
- valoarea trimiterii, cu menţiunea monezii utilizate 
- taxele vamale 

Se solicită mai puţine informaţii dacă: 
- mărfurile nu au restricţii la import 
- dacă valoarea mărfurilor nu depăşeşte 10000 SEK 
- dacă trebuie percepută numai taxa pe valoarea adăugată 

În cazurile enunţate mai sus trebuie totuşi precizate: 
- numele şi adresa destinatarului 
- ţara de origine a mărfurilor 
- descrierea mărfurilor 
- greutatea netă şi valoarea mărfurilor 

Pentru a facilita eliberarea vamală, trebuie indicata natura trimiterii: 
- cadou 
- eşantion sau model 
- obiect care a fost reparat 
- obiect ce va fi supus unei testări sau reparaţii în Suedia 

Trebuie semnalată orice altă caracteristică a mărfurilor, ce poate genera scutiri de taxe vamale. 
 

3.2. Necesitatea întocmirii facturilor 
- factura este necesară în general pentru eliberarea vamală a produselor comerciale. În consecinţă, 

această factură trebuie ataşata tuturor expediţiile cu destinaţia Suedia. 
 

3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 
- mărfurile  originare din ţările  membre  ale  Comunităţii  Europene (CE) sau ţările  AELE pot fi 

importate fara plata taxelor vamale.   Mărfurile originare din multe alte ţări europene pot fi de 
asemenea importate sub rezerva plăţii taxelor preferenţiale. Se solicită, de asemenea, o dovadă 
specială a originii lor fiind admise două documente: 

1. certificat de transport EUR1 sau 
2. declaraţia exportatorului efectuată pe factură menţionând faptul ca valoarea mărfurilor 

nu depăşească 39000 SEK. În celelalte cazuri este necesar un permis special speciala 
emis de autorităţile vamale din ţara exportatoare. 

- În principiu, aceste documente nu sunt necesare dacă valoarea trimiterii nu depăşeşte 3000 SEK şi 
dacă trimiterea este expediată de o persoană fizică către o altă persoană fizică iar conţinutul este 
destinat uzului personal al destinatarului sau familiei sale. 

- pentru mărfurile care provin şi sunt importate din ţările în curs de dezvoltare se solicită un certificat 
de origine sau un formular A (Generalized System of Preferences). Acest certificat nu este necesar 
dacă produsele sunt expediate unei persoane fizice, potrivit condiţiilor de mai sus şi dacă valoarea 
trimiterii nu depăşeşte 1200 SEK. 

 
3.4. Dispoziţii vamale diverse 
Cadourile vor fi scutite de taxe vamale dacă sunt expediate de o persoană fizică unei alte persoane 
fizice din Suedia şi dacă valoarea nu depăşeşte 400 SEK, cu excepţia vinurilor, băuturilor spirtoase, 
berii puternic alcoolizate şi tutunului. Aceste articole sunt întotdeauna pasibile de taxe vamale. 
Pachetele mici: 



- autoritatea vamală nu percepe taxe pentru pachetele mici, dacă suma totală a taxelor nu depăşeşte 
50 SEK, cu excepţia vinurilor, băuturilor spirtoase, berii puternic alcoolizate şi tutunului. 

Licenţe: 
- licenţe eliberate de Ministerul Agriculturii din Suedia: 

1. Importul de zahăr şi produsele pe bază de zahăr, inclusiv siropul şi melasa (nr. 17.01, 
17.02 şi 17.03) -licenţa de import pentru toate ţările 

2. Licenţa de import este necesară pentru carne, produse pe bază de carne (ex: 02.01.- 
02.04, 02.08. 02.10, 16.02) şi anumite produse de origine animală, gălbenuş de ou 
(04.08)  ce provin din ţările –Albania, Bulgaria, Coreea de Nord, China, Mongolia, 
Polonia,  România,  Ungaria, Viet  Nam,  Fed. Rusa, şi  alte  ţări din fosta Rusie, cu 
excepţia Estoniei, Letoniei şi Lituaniei. 

3. Licenţa de import este necesară şi pentru plante pentru culturile de cireşi, pruni şi meri 
(06.02), seminţele de lupin (12.09) din ţările non-membre ale Uniunii Europene sau ţări 
AELE. 

4. Se solicită licenţă şi pentru cafea (09.01, 21.01) pentru ţările non-membre ale ICO 
(International Coffee Organization), cu excepţia cazului în care greutatea trimiterii nu 
depăşeşte 60 kg. 

- licenţe eliberate de Ministerul Comerţului: 
1. Se solicită licenţă pentru importul plăcilor fibrolemnoase ce au o densitate mai mare de 

0,8g/cm3     (44.11)  şi  anumite  feroaliaje  (72.02)  care  provin  din  Coreea  de  Nord, 
Kazakstan, China, Polonia, Fed. Rusa, Cehia, Slovenia, Ukraina, Ungaria şi Belarus. 

2. Se solicită licenţă pentru importul produselor din fier sau oţel inoxidabil (72.08-72.16, 
72.19-72.22, 72.25-72.28) care provin din ţările non-membre ale Uniunii Europene şi 
AELE. 

- licenţe eliberate de Ministerul Pisciculturii - majoritatea peştilor şi produselor pe bază de peşte 
(03.01-03.06) pot fi importate fără licenţă specială. Totuşi, este necesară licenţă pentru anumite 
produse pe baza de hering (03.02.40, 03.03.50, 03.04.10, 03.04.90., 03.05.30, 03.05.61). 

 
Actualizare Circulara 148/12.07.2010 



Swaziland 
 
 

Articole interzise la import 
 
Sunt interzise la import cupoanele, formularele şi cărţile poştale care au imprimate un răspuns 
la un acrostih, pentru o competiţie cu întrebări sau pentru alte competiţii similare, cum sunt 
pronosticurile sportive; sunt interzise la import comunicaţiile scrise care indică, prin cuvinte, 
litere, semne sau numărul mutărilor unui joc de şah (tipărite sau sub altă formă). 

 
Banii de hârtie sau cecurile nu pot fi expediate sau transmise prin poştă într-un colet cu 
imprimate. Termenul de bani de hârtie include bancnotele, cecurile, mandatele poştale, 
timbrele, biletele de schimb, obligaţiuni, cecuri, scrisori de credit care îndreptăţesc deţinătorul 
să primească bani sau bunuri precum şi toate ordinele şi autorizaţiile pentru plata banilor. 
Acestea din urma includ chitanţe pentru cadouri care au o valoare comercială definită (ex: 
acele chitanţe care pot fi schimbate în bani, parţial sau total) pentru un produs de reclamă care 
poate fi recuperat de la comerciant de către persoana care face reclamă. În mod excepţional 
sunt admise ca imprimate bonurile cadou care oferă reduceri la cumpărare şi care nu pot fi 
schimbate în bunuri sau bani. 

 
Timbrele poştale sau timbrele fiscale, obliterate sau nu (cu excepţia celor ataşate unei cărţi 
poştale, unui plic sau pe un ambalaj adresat de expeditorul articolului) 

 
Sunt interzise articolele de papetărie, inclusiv caiete, plicuri, etichete, facturi, formulare pentru 
asigurări sau alte formulare care trebuie completate de către destinatar, felicitările sau cărţile de 
vizită necompletate şi care pot fi utilizate ulterior de destinatar. Articolele de papetărie includ 
documente în alb emise de companii de asigurări, bănci sau alte instituţii similare atunci când 
sunt trimise în cantităţi mari, documente contabile necompletate, permise necompletate, prese 
pentru copierea de cărţi, care conţin forme de printare goale, partituri muzicale necompletate; 
mai mult de 6 vederi sau cărţi poştale pentru Crăciun, Anul Nou, zile de naştere; formulare 
incomplete printate parţial, care conţin prevederi altele decât cele admise. 

 
Hârtie murdară, stofă, metal, azbest, piele şi alte substanţe similare nu sunt considerate ca 
materiale folosite la scris sau printare şi nu sunt admise. 

 
Copiile obţinute prin schiţare, scriere de mâna sau de maşină (inclusiv copiile obţinute prin 
aplicarea unei folii de carbon-indigo), prin imprimare indiferent de tipul acesteia. 

 
Articolele de papetărie care conţin reproduceri atunci când acestea nu sunt părţi esenţiale ale 
articolului. Filme (procesate sau nu) şi înregistrări audio. 

 
Agendele şi calendarele: 
a) agenda de buzunar cu creion 
b) agende de buzunar fără creion, dacă sunt mai multe în acelaşi plic 
c) calendare de birou, dacă sunt mai multe în acelaşi plic 
d) jurnale de birou, cu pagini distincte pentru fiecare zi şi cu suport 
e) agende sub formă de cărţi, altele decât cele de buzunar indicate la pct. a), agende cu pagini 

pentru notiţe, pentru fotografii şi pentru calculul de cheltuieli şi plaţi 
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Tadjikistan 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06. Animale, cu condiţia obţinerii unei autorizaţii emise de serviciile veterinare 

ale Rep. Tadjikistan. Vezi partea a 2-a, 2.1.1. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10. Produse de origine animală. Vezi partea a 2-a, 2.1.2. 

 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07. Toate produsele acestei categorii. Vezi partea a 2-a, 2.1.2. 

 
Capitolul 4: Lapte şi produse lactate; oua de păsari; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10. Vezi partea a 2-a, 2.1.2. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04. Seminţele, plantele şi alte produse vegetale trebuie verificate prin controlul de 

carantina. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 
 

Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-09. Toate tipurile de cereale. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten şi 
grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 

medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14. Seminţe pentru însămânţare. Vezi partea a 2-a, 2.2.1. 

 
Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02. Produse pentru dezinfecţie utilizate în agricultura. Vezi partea a 2-a, 2.3. 

 
 

Capitolul 14:  Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Capitol unic 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

Ediţie: 2007 2 



Tadjikistan 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori prelucraţi de tutun 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25 : Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materiale bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28:  Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51. Substanţe radioactive, toxice şi psihotrope 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Substanţe psihotrope. Vezi partea a 2-a, 2.7. 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-35. Narcotice 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, 2.7 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-04. Preparate biologice, medicamente. Vezi partea a 2-a, 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32:  Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri. 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33:   Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse preparate de parfumerie şi produse 
cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curatenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 

Capitolul 36 : Pulbere şi explozibili, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje piroforice, substanţe 
inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-02 Explozivi 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-06.             Filme ce promovează imoralitatea, cruzimea şi teroarea. Filme ce fac referire 

la tehnologiile de fabricare a narcoticelor, a substanţelor psihotrope şi 
explozive, armelor şi muniţiei de război. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc. 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI 
SELARIE; ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite (altele decât blanuri) 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42:  Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose şi 

obiecte similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45: Pluta şi obiecte din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON PENTRU RECICLAT 
(DESEURI ŞI REBUTURI); HARTIE ŞI ARTICOLE  DIN 
ACEASTA 

 
Capitolul 47:  Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton 

pentru reciclat (deşeuri şi rebuturi) 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49:  Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11.            Produse tipografice ce promovează violenta, cruzimea şi teroarea. Documente 

ce fac referire la tehnologiile de fabricare a narcoticelor, a substanţelor 
psihotrope şi toxice, armelor şi muniţiei de război 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a, 2.11. 
49.07. Vezi partea a 2-a, 2.20. 

 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfoară, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi produse similare din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele; produse de tapiserie; produse de 

pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, unse, acoperite la suprafata sau stratificate; articole 
tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate, stofe 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole de îmbrăcăminte tricotate şi accesorii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate şi accesorii 

 
Nu există informaţii 
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Tadjikistan 
 
 

Capitolul 63: Alte articole textile; seturi; haine uzate şi cârpe 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL 
( PALARII),  UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE, 
BASTOANE, BICE,  CRAVASE ŞI PARTI  DIN 
ACESTEA; PENE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA; 
FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul (pălării) şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, scaune împletite, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA 
SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; 
STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.17. Echipamente de măsură în alte unităţi decât SIMELA (sistem metric legal 

argentinian), chiar şi atunci când sunt indicate unităţi legale corespondente. 
Vezi partea a 2-a, punctul 2.10. 
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SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIATRA GEMA SAU 
PIETRE SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.01. Semi-perle acoperite cu săruri de plumb 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase, cu condiţia obţinerii unei 
autorizaţii emisă de organizaţiile financiare şi cele care administrează relaţiile 
economice externe. 

 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Articole din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81:  Alte metale comune; materiale compozite (ceramica şi metal); articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Articolul 82: Unelte şi utilaje, tacâmuri de masa din metale comune; parti ale acestora, din 

metale comune 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari, încălzitoare de apa (cazane), aparate şi dispozitive mecanice, 

parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85:  Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de 
reprodus imagini, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.25-28 Aparatele radioelectronice şi aparatele de înaltă frecventa trebuie să poarte o 

autorizaţie eliberată de Misterul Comunicaţiilor al Rep. Tadjikistan.  Vezi 
partea a 2-a, 2.17. 

 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru cai ferate, sau echipamente similare şi parti ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare, alte vehicule terestre; parti şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii 
 
 

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, PENTRU 
FOTOGRAFIE SAU CINEMATOGRAFIE, DE MASURA, DE 
CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI 
APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; ARTICOLE DE 
OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-13 Vezi partea a 2-a, 2.18. 

 
Capitolul 91: Orologerie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-09 Vezi partea a 2-a, 2.19. 

 
 

SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: Capitol unic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.02-07. Arme de foc şi arme albe de orice tip, muniţie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

93.01 Vezi partea a 2-a 2.15 
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SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94:  Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 
nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase, indicatoare luminoase şi 
articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 96: Articole diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.14 Aparate ce pot fi utilizate pentru a fuma opiu sau haşiş 

 
 

SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 
 

Capitolul 97: Capitol unic 
 

Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1. Animale, 
produse animale şi 
de origine animală 

2.1.1. Albine, lipitori, viermi de mătase, paraziţi şi prădători de 
insecte dăunătoare 
Importul albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase, paraziţilor şi 
insectelor dăunătoare destinate cercetării este permis numai  în 
cazul în care acestea sunt adresate unei instituţii oficial 
recunoscute. Trimiterile poştale ce conţin albine sunt supuse unor 
tratamente sanitare. Un timbru triunghiular al serviciilor de 
carantina va fi aplicat pe ambalajul acestor trimiteri. În 
conformitate cu decizia serviciilor de inspecţie, trimiterile poştale 
ale acestei categorii sunt distribuite destinatarului, returate 
expeditorului, sau distruse. 

2.1.2.  Produse   de 
origine animală 

Importul produselor de origine animală, a salamului de casa, 
lactatelor, peştelui, ouălor şi mierii este autorizat numai pe baza 
prezentării unui permis eliberat de Comitetul de Stat pentru 
protecţia mediului al Rep. Tadjikistan, cat şi pe baza prezentării 
unui certificat fitosanitar ce a permis exportul, legalizat prin 
aplicarea unui timbru triunghiular. 

2.2. Vegetale şi 
produse vegetale 

2.2.1. Seminţe, plante şi alte produse vegetale pasibile de control 
Importul  eşantioanelor  mici  de  seminţe  şi  de  produse  vegetale 
pentru  plantare,  expediate  din  străinătate  de  către  instituţii  de 
cercetări  ştiinţifice  pentru  horticultura,  de  grădinile  botanice 
destinate organizaţiilor de cercetare ştiinţifică este autorizat cu titlu 
de  schimb  experimental,  sub  rezerva  prezentării  unui  permis 
eliberat de Comitetul de Stat pentru protecţia mediului al Rep. 
Tadjikistan. Timbrul triunghiular al serviciului de carantina trebuie 
aplicat pe trimitere. 

2.3. Produse 
antiparazitare 
pentru uz agricol 

Produsele antiparazitare pentru uz agricol sunt autorizate sub 
rezerva unui permis eliberat de Misterul agriculturii al Rep. 
Tadjikistan 

 

 
 
 
 

2.7. Stupefiante           Importul substanţelor narcotice şi psihotrope este permis numai în 
cazul prezentării unei autorizaţii eliberate de organele competente 
ale Ministerului Sanatatii Publice al Rep. Tadjikistan. 

 

2.8. Produse 
farmaceutice 

Produsele farmaceutice, medicamentele şi produsele vitaminizate 
sunt autorizate sub rezerva prezentării unei autorizaţii eliberate de 
Ministerul Sanatatii Publice al Rep. Tadjikistan. 
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Cărţile, ziarele, 
revistele şi 
documentele 
imprimate sunt 

admise fara obiecţiuni, în cazul în care nu conţin articole cu 
caracter vulgar sau erotic, sau care pot provoca prejudicii politicii 
sau 

 
 

economiei Rep. Tadjikistan, sau care aduc prejudicii drepturilor 
omului. 

 
 
 

2.15.  Echipamente 
de război 

Echipamentele de război sunt supuse prezentării unei autorizaţii 
eliberate de Ministerul Apărării al Rep. Tadjikistan. 

 
 
 
 

2.17. Aparate de 
înregistrat şi de 
reprodus sunetul 

Aparatele de înregistrat şi de reprodus imagini şi sunet sunt supuse 
prezentării unei autorizaţii eliberată de Ministerul Sanatatii Publice 
şi de Ministerul Culturii al Rep. Tadjikistan. 

 
 
 
 

2.18. Instrumente 
şi  aparate  optice, 
de fotografie şi 
produse 
cinematografice 

 

 
Instrumentele şi aparatele optice, de fotografie cat şi produsele 
cinematografice sunt supuse prezentării unei autorizaţii eliberate 
de Ministerul Culturii al Rep. Tadjikistan. 

 
 
 

2.19. Instrumentele 
muzicale, piese şi 
accesorii pentru 
acestea 

Instrumentele muzicale, piesele şi accesoriile acestora sunt supuse 
prezentării unei autorizaţii eliberată de Ministerul Culturii al Rep. 
Tadjikistan. 

 
 
 
 

2.20. Devize şi alte 
valori 

Devizele şi valorile sunt supuse prezentării unei  autorizaţii 
eliberate de instituţiile financiare ale Rep. Tadjikistan şi organele 
ce gestionează relaţiile economice externe. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1. Eliberarea 
unei declaraţii 
vamale 

Fiecare trimitere poştală (pachete mici, colete) trebuie să fie 
însoţită de doua exemplare ale declaraţiei în vamă CN23, 
completata de către expeditor. 

 
 
 
 

3.2. Necesitatea 
inserării facturii 

Trimiterile poştale cu valoare comerciala trebuie să fie însoţite de 
documente ce atesta prezentarea licenţei specifice. 

 
 
 
 

3.3. Necesitatea 
justificării originii 
mărfurilor 

Documentele eliberate de către autorităţile şi organismele publice 
străine (Camera de Comerţ) trebuie să fie vizate de Consulatul 
Rep. Tadjikistan. 



3.4. Dispoziţii vamale diverse 



Sunt admise la import fara perceperea taxelor vamale mărfurile cu o valoare mai mica de 
100 USD. 

 
Nu  este   permisa   expedierea   în   trimiteri   poştale   simple   şi recomandate a obiectelor 
pasibile de taxe vamale. 

 
Obiectele  interzise  la  import  în  Rep.  Tadjikistan  care  nu  sunt menţionate în declaraţiile 
vamale CN23 pot fi confiscate. 

 
În cazul în care trimiterile poştale conţin obiecte interzise sunt luate următoarele masuri: 
- sunt  confiscate  numai  mărfurile  interzise;  restul  mărfurilor incluse în trimitere sunt 

predate destinatarului 
- trimiterea este returată tarii de origine 
- trimiterea este reţinută în totalitate 

 
Este interzis transportul în tranzit pe teritoriul Rep. Tadjikistan a mărfurilor interzise la 
import în acesta ţară. 



Thailanda 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06 0106.00 Coconi, Apis Mellifera, albine africane şi Adamson 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 

Nu există informaţii. 
. 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01 
03.06-07 

Animale acvatice vii, inclusiv peşte, în concordanta cu legislaţia în vigoare 
referitoare la piscicultura (Actul B.E. 1947) 

 
 
 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări: miere naturala; produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Toate produsele care pot fi cuprinse în acest capitol. 

Vezi partea a II-a, punctul 2.1.3 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.03 0503.00 Păr şi reziduuri de păr de cal. 
05.05-07 Vezi partea a II-a, punctele 2.1.1 şi 2.1.2 

 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura; bulbi, rădăcini şi alte produse similare; 

flori tăiate şi plante ornamentale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-02 Plante şi parti de plante. Vezi partea a II-a, punctele 2.2 şi 2.2.3 

 
Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
07.03 0703.20 Usturoi proaspăt sau uscat 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Plante comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi. Vezi partea a II-a, 
punctele 2.2 şi 2.3 
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Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.13 0813.40 Euphoria Longana uscata 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01 0901.21 Cafea prăjită Vezi partea a II-a, punctul 2.2.3 

 0901.90  
09.02 0902.40 Frunze şi praf de ceai. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2 

 0903.00  
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.06 1006.10 

1006.40 
 
 

10.05 1005.10 
1005.90 

Orez, orez glutinat, orez nedecorticat şi orez nutritiv 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Porumb destinat alimentaţiei animalelor 

 
 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten de 
grâu 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Diversele tipuri de făină şi materii brute destinate producerii de alimente 

vor fi marcate cu o eticheta sau înregistrate 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Seminţe, boabe de soia. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.3 

 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.01-02 Toate produsele comestibile cuprinse la acest capitol. Vezi partea a II-a, 

punctul 2.2.2.2. 
 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 



SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.07 Ulei de nuca de cocos 

 
* Obiecte admise condiţionat 

15.11 Ulei de soia, ulei de palmier. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.4 
15.13 1513.11 

- 
1513.19 

Toate grăsimile comestibile. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Toate preparatele comestibile care pot fi incluse la acest capitol. Vezi 

partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
17.01-04  1701.11 Trestie de zahăr 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate tipurile de zahăr şi produse zaharoase. Vezi partea a II-a, punctul 
2.2.2.2. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Toate preparatele pe baza de cacao. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 

 
Capitolul 19:  Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
19.01-05 Toate preparatele comestibile care pot fi cuprinse în acest capitol. Vezi 

partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-08 Toate preparatele comestibile care pot fi cuprinse în acest capitol. Vezi 



partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 



Capitolul 21: Preparate comestibile diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Toate preparatele comestibile diverse. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Băuturi spirtoase intr-o cantitate mai mare de 1 litru. Vezi partea a II-a, 

punctul 2.4. Băuturi alcoolice şi oţet. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01 2301.20 Praf de peşte uscat care conţine mai puţin de 60% proteine 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Seminţe, plante şi frunze de tutun, tutun de mestecat şi de fumat 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.15 Travertin de marmura, roci calcaroase diverse folosite în construcţii şi care 

au o densitate mai mare de 2,5 alabastru 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.09 Cositor, inclusiv minereuri de cositor şi derivaţi ai acestuia, care cântăresc 

mai mult de 2 kg. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.10 2710.00 Benzen şi kerosen, ulei diesel, gaz-petrol lichefiant (LPG). Vezi partea a 

II-a, punctul 2.6. 
 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Importul  substanţelor  otrăvitoare  cuprinse  în  Declaraţia  Ministerului 

Sanatatii Publice,  Industriei şi  Agriculturii  este  supus  obţinerii  unei 



licenţe emise de un ofiţer autorizat din cadrul Departamentului 
Administrării Alimentaţiei şi Drogurilor, Departamentul Lucrărilor 
Industriale şi Departamentul de Agricultura. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Medicamente şi produse farmaceutice. Vezi partea a II-a, punctul 2.8. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Importul de îngrăşăminte este supus obţinerii unei autorizaţii emise de 

Departamentul de Agricultura. 
 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi alte masticuri, cerneluri 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.03-04 Coloranţi alimentari. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. Extracte tanante 

solubile. Vezi partea a II-a, punctul 2.8.1. 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice; 

obiecte de uz sanitar 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
33.01-04 Clorura de vinil monomer amestecata cu 

fixativ sau agenţi deodorizanţi 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Amestecuri de arome alimentare. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 
Produse de parfumerie, cosmetice sau obiecte de uz sanitar. Vezi partea a 
II-a, punctul 2.8.2 

 
Capitolul 34:  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
34.01 Săpun. Vezi partea a II-a, punctul 2.8.2 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
35.06             Cauciuc natural sau sintetic, izopren, răşină de neopren, răşină de vinil, 

răşină şi orice compus care conţine catalizatori celulozici, trebuie să 
prezinte un certificat pentru import. 



Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
piroforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Explozibili, produse pirotehnice. 

Vezi partea a II-a, punctul 2.9. 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.08 Clorura de vinil monomer amestecata cu 

alte substanţe conţinute în insecticide 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Insecticide, fungicide, ierbicide, pesticide. Vezi partea a II-a, punctul 2.17. 
Solvenţi organici compuşi, tinner, diluant. Vezi partea a II-a, punctul 2.18. 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
39.04 Clorura de vinil monomer în stare gazoasa sau lichida sub presiune 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU EXCEPTIA 
VIERMILOR DE MATASE) 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite (cu excepţia blănurilor) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-03 Piei brute şi tăbăcite, blanuri neprelucrate de animale. Vezi partea a II-a, 

punctele 2.1.1 şi 2.1.2. 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, sacose 
şi produse similare; produse din intestine de animale (cu excepţia viermilor de 
mătase) 

 
Nu există informaţii 



Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
46.01-02  Obiecte artizanale falsificate. 

 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
48.17 Plicuri şi hârtie pentru corespondenta neutilizate. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01 
49.11 

Publicaţii interzise de Poliţia Regală Tailandeză. 
Vezi partea a II-a, punctul 2.11. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-06 Importul de mătase bruta sau de fire de mătase este supus unei autorizaţii 



prealabile cu  condiţia ca respectivele produse să nu conţină 4% fir de 
mătase local cumpărat de la de Departamentul de Promovare Industriala 

 
Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-10 Lână, păr fin sau grosier de animale, neprelucrate. Vezi partea a II-a, 

punctele 2.1.1 şi 2.1.2. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01 
52.03 

Bumbacul poate fi importat în baza unui certificat fitosanitar eliberat în 
ţara de origine. 

 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente manufacturate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 55: Fibre manufacturate discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 
acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte articole de acoperit podeaua din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59:  Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţă sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate 



Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17  6217.90 Articole  şi  accesorii  de  îmbrăcăminte,  altele  decât  cele  tricotate  sau 

croşetate,  cu  excepţia  fularelor,  gulerelor,  manşetelor,  manşoanelor, 
buzunarelor, bretelelor 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
67.01 Piele netăbacită şi carne de pui 
67.3 Păr de animale 
67.4 Vezi parte a II-a, punctele 2.1.1 şi 2.1.3. 

 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
68.02                 Pietre de  construcţie  pentru  monumente 

sau decorare, articole construite din astfel 
de pietre, mozaic 

 
* Obiecte admise condiţionat 

68.11-12 Azbest 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 



Nu există informaţii 



Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.19 7019.11 

- 
7019.90 

Fibre de sticla şi articole din acestea 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 
SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.08 Bilete de banca (circulara UPU 261/2004) 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Aur, cu excepţia ornamentelor din aur  (importul acestora este supus unei 
autorizaţii prealabile acordata de Ministerul de Finanţe) 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii 



 



84.01 8401.10 
- 
8401.40 

84.07 8407.31 
 - 
 8407.32 
84.08 8408.90 
84.67 8467.81 

 8467.91 
84.43 8443.50 

 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Cositor şi aliaje din cositor (importul acestora trebuie autorizat de către 

Departamentul Resurselor Minerale) 
 

Capitolul 81: Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din metale comune; parti 
ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETE, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactoare nucleare, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, parti 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Reactoare nucleare, bare de combustibil şi parti ale acestora. 
Motoare diesel cu un singur cilindru orizontal, capacitatea 331-1100 cc, 
motoare cu cilindru pe benzina, cu capacitatea 41-240 cc, motoare de 
motociclete cu capacitate mai mica de 250 cc. 
Ferăstrău cu lanţ şi parti componente ale acestuia. Imprimante Intaglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunete, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.08 
85.26 

8508.20 
8508.90 



  Ferăstr  ău electric şi parti ale acestuia  
85.27 Emiţătoare pentru radio comunicaţii, radio-telefoane, radiograme, radare. 
85.29 Transmiţătoare maritime. Telecomenzi şi parti ale acestora 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi materiale pentru căile ferate, parti ale acestora, echipamente 

mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizare de trafic 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 87: Vehicule, altele decât cele care merg pe sine de tren, sine de tramvai şi alte 
materiale rulante; parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.02-04  8702.10 

8703.21 
- 
8703.24 
8703.31 
- 
8703.33 

Autobuze cu 6 roti şi cu mai mult de 30 locuri. 
Camioane uzate cu capacitate mai mare de 4 tone. 

 
 
 
 
 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Maşini uzate. 
Motociclete uzate 

 

Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi parti ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.02 8802.60 Sateliţi 

 
Capitolul 89: Vapoare, bărci şi alte structuri plutitoare 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE; 
INSTRUMENTE  MUZICALE,  PARTI  ŞI  ACCESORII  ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale, parti şi 
accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01 9001.30 Lentile de contact şi instrumente şi aparate medico-chirurgicale. 

Scanere color. 
Aparate xerox multi-colore 

90.06 

90.09 90.18-22 



9006.10 
9006.30 
9009.11 
- 
9009.12 

 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Arme de foc. Arme chimice şi parti componente. 

Vezi partea a II-a, punctul 2.15 
 
 
SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, saltele, suporturi de saltele, perne şi lenjerii de pat; aparate de 

iluminat nedefinite şi nespecificate în alta parte; reclame publicitare 
luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.04 9504.30 Jocuri electronice şi dispozitive mecanice 

cu afişaj sau scor 
 

 
9504.40 
- 
9504.90 

* Obiecte admise condiţionat 
Cărţi de joc 

 
 
 
 

Capitolul 96: Articole diverse 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 



Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.1.1 Animale şi 
carcase ale 
acestora 
supuse 
controlului 
Departame 
ntului 
pentru 
Dezvoltarea 
faunei 
domestice 

- animale: elefanţi, cai, vaci, bivoli, măgari, catari, capre, oi, 
câini, pisici, iepuri, maimuţe, giboni 

- sperma de animale 
- păsări de curte, oua ale acestora 
- animale sălbatice conform listei stabilita în Regulamentul 

Ministerial (Vol 11) B.E. 2512 emis în conformitate cu Actul 
Epidemic B.E. 2499 

Pentru obţinerea autorizaţiei se vor respecta reglementările 
prevăzute în Regulamentul Ministerial (Vol 12) B.E. 2512, 
Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor 

 
 
 
 
 
2.1.2 Carcase 
(parti din trupurile 
animalelor indicate 
la punctul 2.1.1. 

 

 
- carne, piele, oase, coarne de animale, păr şi colţi  care nu au 

fost prelucrate 

 
 
 

2.1.3 Produse 
animale (alimente) 
- produsele 

alimentare 

supuse controlului (în conformitate cu Actul B.E 2522 adoptat 
cu privire la alimentaţie), pot fi importate pe baza unui permis 
obţinut din partea Secretariatului Administraţiei Drogurilor şi 
Alimentelor 

 
 
 
 

2.2 Vegetale şi 
produse 
vegetale 

 

Plantele şi produsele vegetale interzise pot fi importate pe baza 
îndeplinirii următoarelor condiţii: 
- autorizaţie emisă de Directorul General al Departamentului 

Agriculturii; 
- prezentarea unui certificat fitosanitar emis de ţara de origine; 
- importul poate fi efectuat doar prin intermediul Biroului de 

Carantina a Plantelor cu sedii la aeroportul, portul şi biroul de 
schimb din Bangkok; 

- plantele sau produsele respective trebuie adresate şi trimise 
direct Directorului General al Departamentului Agriculturii; 

- în cazul unui import efectuat prin intermediul pasagerilor, 
aceştia vor prezenta plantele în faţa oficialilor din cadrul 
Biroului de Carantina a Plantelor. 

 
2.2.1 Importul de plante interzise 
Importul plantelor interzise înscrise în Actul B.E. 2507 adoptat cu 



 
 
 
 
 
2.2.2 Frunze şi 

praf de ceai 

privire la carantina plantelor, trebuie autorizat de către Directorul 
General al Departamentului Agriculturii şi însotite de un certificat 
fitosanitar emis de ţara de origine. Importul poate fi efectuat doar 
prin intermediul birourilor vamale specifice. 

 

Importul frunzelor de ceai este admis cu condiţia ca 60% din 
frunzele de ceai importate să fie cumpărate de la ”Public 
Warehouse Organisation”, iar în cazul prafului de ceai condiţia 
este ca 50% din cantitatea importata să provină de la ”Public 
Warehouse Organisation”. 

 
 

2.2.2.2.Importul acestor articole este supus autorizării din partea 
Administraţiei pentru Droguri şi Alimente ( în conformitate  cu 
Actul B.E. 2522 cu privire la alimentaţie) 

 
2.2.3   Seminţe 
Seminţele importate prezentate în listele Ministerului Agriculturii 
şi Cooperativelor sunt supuse unei analize de standardizare sau a 
unei analize efectuata de Departamentul Agriculturii pentru 
aplicarea unor scutiri. 

 
2.2.4 Importul de ulei de soia poate fi efectuat doar de către 

“Public Warehouse Organisation”, Ministerul Comerţului, 
sau de către producător.  Uleiul de palmier poate fi 
importat numai în cantitate rezonabila în concordanta cu 
situaţia producţiei interne. 

 

2.4.Băuturi şi 
lichide alcoolice 

Importul băuturilor alcoolice şi spirtoase în cantitate mai mare de 
1l este condiţionat de obţinerea unui permis de la Departamentul 
Taxelor. 

 
 
2.5 Tutun                    Importul de seminţe, plante şi frunze de tutun, tutun de  mestecat 

şi de fumat, este condiţionat de obţinerea unui permis de la 
Departamentul Taxelor. 

 

2.6.  
Uleiuri 

Importul de uleiuri minerale nu poate să se facă decât de către 
comerciant, conform art. 6 din “Fuel Act B.E.2521”. Comerciantul 

minerale trebuie să obţină mai  întâi acordul Departamentului Registrului 
Comerţului. 

 
 
2.7.Stupefiante              Importul de heroina este interzis, în afara de cazul în care acesta 

este efectuat în interes public şi în baza unei autorizaţii speciale 
emisă de Ministerul Sanatatii Publice. 
Importul de morfina este interzis. Importul de opium, de haşiş şi 
amfetamina este autorizat numai pe baza unui permis emis de 
Ministerul Sanatatii Publice. 

 
2.8 Produse farmaceutice 



Importul produselor farmaceutice este supus obţinerii unui 
permis şi unui certificat de înregistrare a drogurilor, cu excepţia 
cazurilor în care importul se efectuează pentru uzul propriu al 
calatorilor sau pentru cercetări medicale sau ştiinţifice. 



 

 
2.8.1 

 
Tincturi 

 
Producerea de tincturi solubile este supusa înregistrării în categoria 
substanţelor  toxice  în  conformitate  cu  Declaraţia  Ministerului 

  Sanatatii Publice (Vol 61) B.E. 2531. Daca aceste produse sunt 
  importate  ca  materii  prime  pentru  prelucrare  de  importator, 
  permisul de import nu este necesar. 

2.8.2 Cosmetice La importul produselor cosmetice finisate este necesar un permis 
de  import  şi  un  certificat  emis  de  Administraţia  Drogurilor  şi 

  Alimentelor. 
 
 

2.9 Chibrituri 
chimice şi 
lemn pentru 
chibrituri 

Arme de foc, muniţie, explozibili, artificii şi imitaţii de arme de 
foc pot fi importate pe baza unui permis eliberat de registratura 
locala pentru arme şi muniţii. Înainte ca aceste produse să fie 
debarcate, licenţa de import trebuie stampilata de către Agentul 
vamal. 

 

 
 

2.10 Cărţi, 
broşuri, 
ziare, 
imprimate 

Este interzis importul publicaţiilor prezentate în buletinul oficial de 
către Directorul General al Politiei, exceptând cazurile în care: 

- importul este făcut de Guvern sau de Municipalitate în 
scopuri oficiale; 

- Ministerul de Interne a eliberat o autorizaţie speciala; 
- este vorba de cărţi, documente, formulare sau rapoarte, 

destinate unei corespondente personale sau activităţilor 
sociale, politice şi comerciale; 

 
 

2.14 Instrumente 
de măsura 

Importul de instrumente de măsura se poate efectua numai pe baza 
unui permis şi a unei autorizaţii eliberate de către Departamentul 
Registrului Comerţului (Ministrul Comerţului). 

 

 
 

2.15 Materiale de 
război 

Armele, accesoriile acestora, inclusiv produse chimice şi obiecte 
care pot fi folosite în război (în conformitate cu Declaraţia 
Ministerului Apărării), pot fi importate în cazul eliberării unei 
autorizaţii din partea Ministerului Apărării. 

 

2.16 Jucării            Este  interzis  importul  aparatelor  de  joc  cu  afişaje  şi  scor,  cu 
excepţia obiectelor de uz personal, sau daca s-a emis o autorizaţie 
speciala. 

 

2.17 Insecticide, 
fungicide, ierbicide 
şi pesticide 

Importul este condiţionat de obţinerea unui permis de import şi a 
unui certificat de înregistrare a substanţelor toxice (în baza listei 
substanţelor toxice stabilita de către Ministerul Agriculturii şi 
Cooperativelor), eliberat de către Departamentul Agriculturii. 



2.17 Solvenţi 
compuşi 
organici, 
diluanţi şi 
substanţe 
care  servesc 
la scoaterea 
vopselelor 

 
 
 
 
Importul acestor obiecte este supus obţinerii prealabile a unui 
permis de la  Departamentul Producţiei Industriale, Ministerul 
Industriei, a unui permis de import şi unui permis de înregistrare a 
substanţelor toxice. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 
3.1 Completarea 

declaraţiilor 
vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare 
calculului taxelor vamale, taxelor şi masurilor de control atât 
pentru import cat şi pentru export, menţionându-se următoarele: 
- numele, prenumele şi adresele expeditorilor şi destinatarilor; 
- ţara de origine şi cea de destinaţie a trimiterii; 
- descrierea  mărfurilor  şi  codul  acestora  conform  sistemului 

armonizat 
- greutatea bruta şi neta; 
- valoarea trimiterii, cu precizarea monedei de referinţă; 
- cantitatea bunurilor. 
Suplimentar, trebuie trecute în declaraţia vamală detalii cu privire 
la situaţia bunurilor cu privire la reglementările vamale (cadouri, 
mostre, bunuri returate sau admise temporar). 

 

3.2 Necesitatea 
inserării 
facturilor 

Factura trebuie să cuprindă: 
- numele şi adresa vânzătorului sau producătorului; 
- numele şi adresa cumpărătorului sau importatorului; 
- cantitatea şi greutatea mărfurilor; 
- descrierea detaliata a mărfurilor; 
- preţul unitar al fiecărui articol şi preţul total al articolelor 

expediate. 
 

3.3 Nevoia de a 
atesta originea 
bunurilor 

- acolo unde factura comerciala este necesara, este obligatoriu ca 
în aceasta să fie trecuta ţara de origine a bunului, detalii 
specificate şi pe ambalaj. 

 
 
 
 

3.4 Dispoziţii 
vamale diverse 

1. Referitor la efectele personale ce însoţesc proprietarul, pentru uz 
personal sau în scop profesional, sunt admise intr-o cantitate 
rezonabila, cu excepţia cazurilor în care este vorba de arme de foc, 
muniţie, băuturi alcoolice, ţigări sau tutun pentru fumat. Directorul 
General al Autorităţii Vamale poate să impună restricţii în ceea ce 
priveşte scutirea de taxe vamale doar în cazul în care nu se 
depăşesc următoarele cantităţi şi produse: 
- 200 ţigarete sau 250 g de tutun de fumat sau trabuc, sau 

ambele articole dar nu mai mult de 250g; 
- 1 l de băuturi spirtoase. 

 
2. Coletele poştale a căror valoare /pachet este mai mica de 500 

baht (THP) sunt scutite de plata taxelor vamale 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase 

O mare  parte  a  acestor  restricţii  sunt  prevăzute  în  dispoziţiile 
vamale generale cu privire la importurile şi exporturile 
frauduloase. Toate mărfurile importate în Thailanda sau exportate 
trebuie să  fie declarate în vamă şi toate declaraţiile vamale trebuie 



să fie exacte 



 
Prima parte: 

Tanzania 

Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 
 
 
SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 

 
Capitolul 1: Animale vii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.06-06 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase şi 

insectelor 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Albine, lipitori, viermi de mătase şi insecte 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01.10 Pentru carnea proaspătă de orice fel importul este restricţionat 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate felurile de carne 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate produsele cuprinse la acest capitol sunt supuse restricţiilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate produsele cuprinse la acest capitol 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, needenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-10 Toate produsele cuprinse la acest capitol sunt supuse restricţiilor 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Lapte. 
Oua. 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
05.01-11 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Piele netăbacită, blanuri, lână 
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SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate produse de floricultura 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Plante, parti de plante tăiate, flori. 
 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Toate legumele 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14 Fructe proaspete sau uscate infestate cu paraziţi consideraţi a fi periculoşi 

pentru recolte 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Toate fructele proaspete sau uscate. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
09.01-10 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

09.01-02 Cafea, ceai 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Toate tipurile de cereale 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 12:  Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 13: Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 14:  Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Toate produsele vegetale 
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SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Grăsimi şi uleiuri vegetale 

 
 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16:  Preparate  din  carne,  din  peşte,  din  crustacee,  din  moluşte  sau  alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Toate tipurile de peşte 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01 Trestie de zahăr 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Toate preparatele pe baza de cacao. Vezi partea a II-a, punctul 2.2.2.2. 

 
Capitolul 19: Preparate  pe  baza  de  cereale,  făină,  amidon  sau  lapte;  produse  de 

patiserie 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
19.01-05 Lapte condensat cu un conţinut de grăsime mai mic de 9% 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Cereale, făină, amidon 
 

Capitolul 20: Preparate din legume, fructe, nuci sau din alte parti de plante 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Fructe, nuci 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.01-06 Toate preparatele alimentare. 

 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.01-09 Toate băuturile spirtoase 
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* Obiecte admise condiţionat 

22.08 Gin, şnaps, lichioruri 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Toate produsele din tutun 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământ şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Toate mineralele 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Combustibili, uleiuri, substanţe bituminoase 

 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28:  Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive 
sau ai izotopilor 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Toate substanţele radioactive 

 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06 Toate drogurile periculoase 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate produsele medicinale. 
Seringi şi ace destinate uzului medical 
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Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 32: Extracte  tanante  sau  colorante;  tanini  şi  derivaţii  lor,  pigmenţi  şi  alte 

materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri   esenţiale   şi   rezinoide;   produse   de   parfumerie  sau   produse 
cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34:  Săpunuri,  detergenţi,  preparate   lubrifiante,   ceara   artificiala,   ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de 
ipsos 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Parfumuri. Produse cosmetice. Preparate de toaleta 

 
Capitolul 35: Substanţe  albuminoide,  produse  pe  baza  de  amidon  sau  de  fecule 

modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Filme cinematografice şi fotografice 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Toate produsele chimice. 

 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
Plastic 
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Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
40.01-17 Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Piele netăbacită, blanuri, lână 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de selarie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta  de  lemn  sau  din  alte  materiale  fibroase  celulozice;  deşeuri  şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
49.01-11 Toate publicaţiile 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vată,  pâslă  şi  articole  neţesute;  fire  speciale;  sfori,  funii,  frânghii  şi 

articole din acestea 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01-09 Cabluri 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Covoare 

 
Capitolul 58: Ţesături   speciale;   ţesături   buclate;   dantele,   tapiserie;   pasmanterie; 

broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE, 
 BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din ele 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Toate produsele cuprinse la acest capitol sunt supuse reglementarilor 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi parti ale acestora 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-03 Toate produsele cuprinse la acest capitol 

 
Capitolul 67:  Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din 

păr uman 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
68.10-12 Ciment. 

Azbest 
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Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Toate produsele ceramice 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Sticla şi obiecte din sticla 

 

 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01.08 Metale preţioase. 

Bijuterii 
Monezi 

 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Fier, oţel. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-19 Cupru 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Nichel 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Aluminiu 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Plumb 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.01-07 Zinc 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Cositor 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01-13 Argint, metale 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite,linguri,furculiţe) din materiale comune; 

parti ale acestora 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
82.01-15 Metale comune 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.01-11 Aur, argint, platina 

 

 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84:  Reactori nucleari,  încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, 

parti ale acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parti ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, parti şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.01-48 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Televizoare. 
Calculatoare. 
Aparate video. 
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SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86:   Vehicule  şi  echipamente  pentru  căile  ferate  sau  similare  şi  parti  ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de 
trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Vehicule altele decât materialul rulant pentru cale ferata; parti şi accesorii 

ale acestora 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Articole  admise  în  baza unei  autorizaţii  scrise  emisă  de  Ministerul 

Finanţelor. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
88.01-05 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Avioane 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
89.01-08 Importul este supus reglementarilor 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vapoare. Bărci. 

 

 
 
SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE 

SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL 
SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, 
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90:              Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Aparate fotografice şi cinematografice 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parti ale acestora 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 Ceasuri 
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Capitolul 92: Instrumente muzicale, parti şi accesorii pentru acestea 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.01-09 Toate instrumentele muzicale 

 
 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Carabine, puşti, pistoale de avertizare, muniţie 
 
 
SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94:  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Toate produsele cuprinse la acest capitol 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.01-08 Importul este supus reglementarilor 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Pistoale de jucărie 
 

Capitolul 96: Diferite opere 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

2.1 Animale, 
produse de origine 
animală 

 
 
Autorizaţia de import se obţine din parte Ministerului Agriculturii 
(Departamentul Veterinar). 
2.1.1 Albine, miere, ceara 
Trebuie ambalate în cutii rigide şi construite special pentru a 
asigura securitatea conţinutului 
2.1.2 Lipitori 
Lipitorile trebuie ambalate în cutii rigide construite special pentru 
a asigura securitatea conţinutului şi pentru a preîntâmpina orice 
riscuri pentru lucrătorii Oficiului Poştal. 

 

2.2 Plante şi 
produse 
vegetale 

Expeditorii trebuie să consulte înainte Secretarul Principal din 
Ministerul Agriculturii. 
2.2.2 Fructe 
În special fructele moi, căpşunile, zmeura şi strugurii trebuie 
ambalaţi în aşa fel încât sucul acestora să nu se scurgă sau să 
provoace daune ambalajului sau trimiterii poştale. Nu sunt admise 
coletele care conţin fructe moi ambalate în coşuri de nuiele. Pe 
colet trebuie indicat conţinutul în cazul în care acesta cuprinde 
fructe. 
2.2.3 Seminţe 
Expeditorii trebuie să consulte înainte Secretarul Principal din 
Ministerul Agriculturii. 

 

2.3 Produse anti- 
parazitare 
pentru uzul în 
agricultura 

 

 
Importul este supus eliberării unei autorizaţii din partea 
Secretarului Principal din Ministerul Agriculturii. 

 
 
 

2.4 Băuturi, 
lichide 
alcoolice 

Sunt admise doar cu permisiunea scrisa din partea Comisarului 
Vamal. 
2.4.1   Suc de struguri, vin 
Trebuie expediate în sticle sau cutii care trebuie ambalate pentru 
siguranţă, iar sticlele trebuie ambalate separat; o atenţie deosebita 
trebuie acordata integrităţii coletului. 

 

2.5 Tutun                 Importul este admis doar în cazul în care tutunul este expediat în 
scopuri ştiinţifice şi medicale. Necesita o licenţă de import emisă 
de Secretarul Principal din Ministerul Sanatatii. 

 

2.6.Uleiuri 
minerale 

Produsele industriale şi uleiurile pe baza de petrol sunt importate 
de companii în urma obţinerii unei licenţe în acest sens. 

 
 
 
 

2.7. Narcotice       Sunt admise cu condiţia să fie expediate în scopuri medicale sau 
ştiinţifice şi necesita obţinerea unei licenţe emisă de Secretarul 
Principal din Ministerul Sanatatii. 
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2.8.Produse 

farmaceutice 

 

 
 
Trebuie ambalate în recipienţi sigilaţi ermetic sau asigurate intr-un 
mod corespunzător intr-o cutie din lemn, piele sau metal în care să 
fie dispusa o cantitate suficienta de material atenuant. 

 
2.8.1. Medicamente 
Importul medicamentelor şi al altor produse utilizate în tratamentul 
medical este supus unei aprobări din partea Ministerului Sanatatii 
sau a Ministerului Agriculturii. 
2.8.2. Contraceptive 
Importul este supus eliberării unei autorizaţii din partea 
Secretarului Principal din Ministerul Sanatatii. 

 
 
2.9.Chibrituri 

chimice sau din 
lemn 

 

 
Importul acestor produse este supus controlului vamal. 

 
 
 

2.10. Articole 
din cauciuc 

Prezervativele din cauciuc pot fi importate în baza unei autorizaţii 
eliberate de Ministerul Sanatatii şi a unei licenţe de import. 

 
 
 
 

2.11. Cărţi, 
broşuri, ziare, 
imprimate 

Imprimatele trebuie ambalate corespunzător fie îndoite convenabil 
în vederea amplasării în cutii speciale sau vor fi incluse în plicuri 
în conformitate cu condiţiile indicate pentru ambalarea 
imprimatelor. 

 

 
 

2.12. Perle 
naturale sau de 
cultura, pietre şi
  metale 
preţioase, 
articole  din 
acestea , 
bijuterii de 
fantezie 

 
 
 
 
2.12.1. Perle şi pietre preţioase 
Trebuie ambalate în material moale şi trebuie expediate doar în 
colete cu valoare declarata. 
2.12.2. Metale 
Trebuie ambalate în materiale moi cum ar fi paiele 

 
 
 
2.13. Televizoare Sunt  admise  în  baza  obţinerii  unei  autorizări  scrise  din  partea 

Ministerului Finanţelor. 
 

2.14. Instrumente 
de măsură 

Pot fi importate după obţinerea unei licenţe de import care va fi 
prezentata autorităţilor vamale din cadrul oficiului poştal 
responsabil cu vămuirea trimiterii. 

 

 
 

2.15. Material de 
război 

Importul materialelor de război, al armelor şi a muniţiei necesita 
un permis eliberat de Politie pentru expedierea prin colete poştale. 



2.16. Jocuri 
mecanice, 
jucării 

Sunt admise pe baza obţinerii unei licenţe de import şi a declaraţiei 
vamale. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1.1 Întocmirea 
declaratiilo 
r vamale 

Trimiterile poştale fiind supuse vămuirii, trebuie ca pe partea 
declaraţiei vamale adresei să fie ataşată eticheta verde (vinietă) C1 
completată. Dacă declaraţia vamală este inclusă, atunci va fi nevoie ca 
numai partea de sus a etichetei C1 să se ataşeze părţii cu adresa. 
Coletele poştale importate pe teritoriul vamal al Tanzaniei şi 
adresate persoanelor trebuie să fie însoţite de o declaraţie vamală 
tip. 

 

3.2 Necesitatea 
introducerii facturii 

Nu este necesară introducere de facturi normale sau consulare, etc în 
trimiterile poştale adresate unei persoane private. Importul prin poştă al 
tuturor mărfurilor destinate re-vânzării este interzis, excepţie făcând cele 
cu licenţă eliberată de către Controlul importurilor BOT. 

 

 
 

3.3 Necesitatea 
de atestare  a 
originii 
bunurilor 

 
Nu este nevoie de vreun certificat care să fie ataşat trimiterilor 

poştale, dar trebuie să fie menţionată originea pe adresă. 
 
 
 
 

3.4 Dispoziţii vamale 
diverse 

Taxele poştale sunt adăugate la valoarea conţinutului trimiterii poştale pe 
care o estimează vama. 
Coletele poştale trebuiesc să aibă ambalajul sigur. 

 

 
 

3.4 Dispoziţii 
contencioase 

Trimiterile primite în vamă cu declaraţii false sunt pasibile de 
confiscare. 



TRINIDAD TOBAGO 
 
 

Obiecte intrezise 
 
 
- in conformitate cu articolului 25 al Conventiei Postale Universale, Beijing 199 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TRINIDAD TOBAGO 



Turcia 
 
 

Obiecte interzise 
 
 

• Stupefiante si produse continand JWH-018 (in special prezent in anumite 
ingrasaminte pentru bonsai) 

 
• Produse cosmetice; 
• Orice fel de produse din peste, produse de origine animala conservate, carne de vita 

sarata sau carnati, fructe si legume comestibile proaspete sau uscate si alte produse 
de origine animala si vegetala; 

• Suplimente alimentare si alimente pentru sportivi (fara ordonanta medicala sau 
certificat de sportiv national) 

 
Obiecte restrictionate 

 
• telefoane mobile; 
• alcool si produse din alcool ; 
• tutun si produse din tutun 

 
Trimiterile care contin astfel de articole nu vor fi predate daca sunt declarate ca fiind 

“CADOU” pe declaratiile vamale, indiferent daca acestea vor fi supuse sau exceptateplatii taxelor 
vamale. 

 
Actualizare Circulara UPU 7/29.01.2018 
 

Nu se admit trimiteri poştale către Turcia sau alte tări, prin tranzit prin Turcia, ce conţin 
lichide. Astfel de trimiteri nu mai sunt acceptate de catre companiile de transport. 
 
 
 
 
 



Obiecte interzise la 
import 

 
 
În conformitate cu legislaţia naţională din Turkmenistan adoptată cu privire la calitatea 
şi securitatea produselor alimentare, este  interzis  importul  de  produse  alimentare, 
produse, materiale şi alte articole în următoarele cazuri: 

- dacă din termenul de valabilitate al produsului s-a scurs deja 70% (valabilitatea 
este calculată începând cu momentul fabricării); inscripţiile de pe ambalajele 
produselor alimentare care se referă la data de fabricaţie, garanţia de conservare şi 
timpul pană la data expirării trebuie să fie conforme cu sistemul cronologic admis 
universal; 

- dacă  la  fabricarea  produselor  alimentare se folosesc organisme  modificate 
genetic (GMOs); 
- daca produsele sau băuturile alcoolice conţin peste 18%  alcool  etilic  (produse 

finite, materialul ambalajului este din polistiren, sau ambalaje de tipul "tetrapak"). 
 
Dacă produsele alimentare, materialele sau alte articole importate nu respectă reglementările 
cu privire la calitatea şi securitatea produselor, acestea pot fi confiscate, reciclate sau 
distruse în conformitate cu legislaţia în vigoare din Turkmenistan. 

 
 
 
 



Obiecte interzise la 
import 

 
 
În conformitate cu legislaţia naţională din Turkmenistan adoptată cu privire la calitatea 
şi securitatea produselor alimentare, este  interzis  importul  de  produse  alimentare, 
produse, materiale şi alte articole în următoarele cazuri: 

- dacă din termenul de valabilitate al produsului s-a scurs deja 70% (valabilitatea 
este calculată începând cu momentul fabricării); inscripţiile de pe ambalajele 
produselor alimentare care se referă la data de fabricaţie, garanţia de conservare şi 
timpul pană la data expirării trebuie să fie conforme cu sistemul cronologic admis 
universal; 

- dacă  la  fabricarea  produselor  alimentare se folosesc organisme  modificate 
genetic (GMOs); 
- daca produsele sau băuturile alcoolice conţin peste 18%  alcool  etilic  (produse 

finite, materialul ambalajului este din polistiren, sau ambalaje de tipul "tetrapak"). 
 
Dacă produsele alimentare, materialele sau alte articole importate nu respectă reglementările 
cu privire la calitatea şi securitatea produselor, acestea pot fi confiscate, reciclate sau 
distruse în conformitate cu legislaţia în vigoare din Turkmenistan. 



Ucraina 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 0106.00 Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de 

  mătase ca şi paraziţii şi prădătorii de insecte periculoase, destinaţi 
cercetării acestor insecte şi schimbate între instituţiile recunoscute 
oficial. 

 

* Obiecte admise condiţionat  
Albinele, lipitorile, viermii de mătase. 
Vezi a doua parte 2.1.1 şi 2.1.2. 

 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-08 Toate categoriile de carne 
02.10 Toate categoriile de organe 

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3 
 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
03.01-07 Toate speciile şi produsele din aceasta categorie. Vezi partea a 2-a 

2.1.3 
 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări; miere naturala; produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
04.01-08. Lapte şi produse lactate, oua de păsări 
4.9. 0409.00 Miere naturala 
4.10. 0410.00. Alte produse 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a 2.1.1 şi 2.1.3 
 

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 
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Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04. 0602.10. 

0602.20 
Plante vii şi bulbi de flori infectaţi de paraziţi, care prezintă pericol 
pentru culturi. 
Altoiuri şi tufe de vita de vie, rizomi şi alte părţi de plante care cresc în 
pământ. 
Seminţe de plante decorative şi flori. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a 2.1.1 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Poziţie Cod S.H. 
07.01 0701.01 
07.02-14 

* Obiecte interzise 
Cartofi de sămânţă şi comestibili 
Alte  legume comestibile, rădăcini şi tuberculi de plante, infectaţi  de 
paraziţi periculoşi pentru culturi 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a 2.2.1 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-10 Fructe proaspete şi fructe de pădure 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a 2.2.2 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Orice fel de graminee, inclusiv orezul 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a 2.2.1 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten 
de grâu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie şi furaje 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.07 1207.20 Seminţe de bumbac 
12.09 Seminţe  amestecate  cu  seminţe  de  furaje  sau  inutilizabile  pentru 

îngrăşământ, paie, hrana pentru animale, teasc şi articole de ambalat. 
12.11 Seminţe infestate cu paraziţi periculoşi pentru cultura. Seminţe diverse 
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 ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
 
 
Capitolul 15: 

ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 
 

Capitol unic 

   

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise    
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sub forma de boabe. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02. 1302.11. Opium 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Vezi partea a 2-a. pct. 2.7 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 

SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU 
VEGETALĂ;  PRODUSE  ALE  DISOCIERII   LOR; GRASIMI 

 
 
 
 
 
 
 

15.01-22. Produse brute de origine animală, grăsime şi ceara 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a 2.1.3 

 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI  OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
16.03-05. Peşte,  moluşte  şi  alte  nevertebrate  acvatice  preparate:  sărate  sau 

afumate; carne conservata, slănina, conserve din peşte 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a 2.1.3 

 
Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Nu există informaţii. 

 
 
 
 

2 2 



Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oteturi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.04-08. 

In conformitate cu articolul 9 cu privire la importul produselor agricole care intra in categoria 
bunurilor pt activitatea economica externa (incluzand grupul 22 „bauturi, alcool si otet” si 
grupul 24 „tigari si inlocuitori de tutun prelucrati”) sunt interzisi in orice cantitate. - Circulara 
29/31.01.2011 

 
Capitolul 23: Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Nu există informaţii. 

Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03. 

In conformitate cu articolul 9 cu privire la importul produselor agricole care intra in categoria 
bunurilor pt activitatea economica externa (incluzand grupul 22 „bauturi, alcool si otet” si 
grupul 24 „tigari si inlocuitori de tutun prelucrati”) sunt interzisi in orice cantitate - Circulara 
29/31.01.2011 

 
 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
25.01-30. Pământ 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 

acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Nu există informaţii. 
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SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICESAU ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive 
sau ai izotopilor 

 
 

28.44 2844.10. Substanţe radioactive 
2844.50. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

28.39. 2839.90. Produse pentru distrugerea paraziţilor agricoli. Vezi partea a 2-a 2.3. 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39. 2939.10 Morfina, cocaina şi alte narcotice. 

 2939.90.  
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi partea a 2-a 2.7. 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
30.01-06.     3002.10      Produse medicinale: seruri animale şi umane, medicamente veterinare 

şi umane, vaccinuri bacteriale, culturi de microorganisme pentru 
cercetare în medicina umana sau veterinara şi pentru producerea 
substanţelor de diagnostic, inclusiv plasma obţinută prin inginerie 
genetica. Vezi partea a 2-a 2.8.1. 

3002.20. 
3002.30. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 

materii colorante, vopseluri, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
32.03-06. Substanţe colorante 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse 

cosmetice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate  lubrifiante,  ceara  artificiala,  ceara 
preparata, produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de 
ipsos 

 
Nu există informaţii. 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
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modificate, cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii. 
 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, 
aliaje piroforice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01 3601.00. Praf de puşcă 
36.02. 3602.00. Materiale explozive 
36.03. 3603.00. Detonatori-capsule cu mercur 
36.04 3604.10. Rachete 

 3604.90.  
36.05 3605.00. Chibrituri 
36.06. 3606.10. Compuşi inflamabili 

 3606.90.  
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
37.01-07           Fotografii, filme, pelicule cinematografice, înregistrări video, suporturi 

magnetice de date pentru calculatoare, acţionând în detrimentul 
regimului constituţional şi care pot viola integritatea teritoriala a tarii, 
ducând la situaţii de război, violenta, duritate, ce incita la ura rasiala, 
naţionala, sau religioasa şi atentează la drepturile şi libertatea omului. 

 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 

SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
39.15. 3915.90 Deşeuri de celuloza şi praf 
39.17. 3917.29 Celuloid în tuburi şi tije 

 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
40.14 4014.90 Suzete fara inscripţia "cauciuc pur" sau fara indicarea numărului de 

înregistrare şi a provenienţei 
 
 

SECTIUNEA VIII: PIEI  BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE 
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 

Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 
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41.01-11.                Materii prime de origine animală: piei brute, blanuri, păr animal, oase, 
copite, coarne, intestine, pene, puf de păsări, sânge uscat, alte 
substanţe. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii. 
 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; Blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Articole din fibre vegetale şi coşuri împletite 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; 
HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11.           Publicaţii care sunt dăunătoare pentru tineret, precum şi   publicaţiile 

indecente şi imorale. 
Articole al căror conţinut contravine ordinii sociale şi acţionează în 

 

Poziţie Cod S.H. *dOebtriiemcteenintutelrzirseegimului constituţional,   care   pot   viola integritatea 
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teritoriala a tarii, care fac propaganda războiului, violentei, 
 
 

 discriminării rasiale, naţionale sau religioase sau atentează la drepturile 
 

49.07 
 

4907.00 
omului şi la libertate. 
Bilete de banca, bancnote, monede, valori la purtător, timbre poştale. 

  Vezi partea a 2-a 2.11 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii 

şi articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; 
broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafata sau stratificate; 

articole tehnice din materiale textile 
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Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. informaţii. 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, PALARII,  UMBRELE,  UMBRELE  DE 

SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN 
ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN 
ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR 
UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii. 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE 

PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, 
METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE 
DIN ACESTEA; GABLONTURI, MONEZI 

 
Capitolul 71: Capitol unic 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise conditionat 
71.18 7118.90 Monede străine. 

Vezi partea a 2-a 2.12. 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
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Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 
PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE 
ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, 

părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85:  Maşini  şi  echipamente  electrice  şi  părţi  ale  acestora;  aparate  de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunete de televiziune; părţi şi accesorii ale acestor 
aparate 

 
 

*Obiecte interzise 
Software şi dispozitive special dezvoltate, proiectate, programate sau 
adaptate pentru a interercepta informaţiile secrete - cu exceptia 
cazului in care acestea sunt adresate unor agentii ale guvenului 
ucrainian(vezi circulara BI UPU 17/27.01.2014) 

 
 
Poziţie 

 
 

Cod S.H. 

- Vezi si partea a II-a, 2.13 
 

* Obiecte admise conditionat 
85.17  Telefoane mobile. 

  Vezi partea a II-a, 2.13. 
85.27  Radiouri mobile. 

Vezi partea a II-a, 2.13. 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86:   Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 
acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) de semnalizare 
pentru căile de comunicaţii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87:    Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale 

acestora 
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Nu există informaţii 
 
Capitolul 88: Avioane, nave spaţiale şi părţi ale acesteia 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE 

SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90:     Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasornicărie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 

Poziţie 
93.01-02 

Cod S.H. 
9301.00 
9302.00 

* Obiecte interzise 
Toate tipurile de arme, inclusiv săbii, baionete, lăncii şi arme similare 

93.04-07 9304.00 
9305.10 
9305.90 
9306.21 
9306.30 
9307.00 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Puşti de vânătoare şi carabine. Vezi partea a II-a, 2.15. 

 
 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat şi alte produse 

similare; aparate de iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare 



luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate 
 

Nu există informaţii. 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.13 9613.10 Brichete cu butan 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Capitol unic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-06 Articole de arta, piese de colecţie şi antichităţii 

 
 
Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale, produse alimentare animale şi de origine animală - 
2.1.1 Albine, miere şi produse apicole 
- albinele, destinate cercetărilor şi schimburilor între instituţiile recunoscute oficial, trebuie 

să fie examinate de către serviciul veterinar. 
- viermii de mătase, paraziţii şi exterminatorii de insecte periculoase schimbate între 

instituţiile recunoscute oficial trebuie să fie examinate de către serviciul carantina. Funcţie 
de decizia inspectorilor, trimiterile sunt fie distribuite destinatarilor, fie înapoiate 
destinatarilor sau distruse. 

Întrucât  articolul   4   al   Legii   din   17   iulie   1997,   468/97-BP,   intitulat   “Regulamentul 
guvernamental privind importurile de produse agricole” a fost amendat începând cu 5 mai 
1999, este permisa expedierea produselor alimentare în ambalajul producătorului în trimiterile 
poştale internaţionale, inclusiv în trimiterile EMS, în adresa unei persoane fizice din Ucraina, 
în limita maxima de greutate de 10 kg. 

- Operatorul desemnat din Ucraina nu accepta in trimiterile postei de scrisori si in 
coletele postale internationale suplimentele alimentare, alimente pentru 
diete speciale si alimente functionale. 
Produsele alimentare cu greutatea de pana in 10 kilograme si continute in 
ambalajul original al producatorului sunt admise in trimiterile EMS in Ucraina. 

2.1.2 Lipitori 
- lipitorile trebuie să se găsească în pământ mlăştinos sau muşchi, în sac de pânză sigilat şi 

plasat intr-un al doilea container (cutie de lemn/cos) umplut cu fan sau paie. 
2.1.3 Produse animale şi de origine animală destinate pentru consumul uman sau animale de 

companie. 
- importul de produse animale şi de peşte poate fi autorizat de către Inspectoratul veterinar 

de Stat al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei din Ucraina. 
- Autorităţile din Ucraina au interzis, începând cu 30 martie 2001 importul următoarelor 

materii, utilizând serviciile poştale: materii brute, produse alimentare gătite de origine 
animală 
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2.2.Vegetale şi produse vegetale 
2.2.1 Legume comestibile, plante, graminee, rădăcini şi tuberculi 
- importul cartofilor pentru sămânţă, graminee şi alte plante, destinate înmulţirii, poate fi 

autorizat de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi trebuie să fie însoţit de un 
certificat fitosanitar. 

2.2.2 Fructe şi citrice 
- importul fructelor proaspete şi a citricelor în Ucraina, poate fi autorizat de Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei şi trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar 
2.2.3 Seminţe 
- importul  de  seminţe  (seminţe  de  bob  inclusiv)  poate  fi  autorizat  de  către  Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei din Ucraina. 
 
2.3 Produse antiparazitare pentru uz agricol 
- importul de mijloace pentru lupta contra paraziţilor agricoli poate fi autorizat de către 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Ucraina. 
 
2.4 Băuturi, lichide alcoolice 
- importul alcoolului este reglementata cum urmează: 

- pentru vin: 2 litri 
- pentru produse spirtoase distilate: 1 litru. 

 
2.5.  Tutun 

 
- importul tutunului este reglementat după cum urmează:  200 ţigarete sau 200 gr din acest 

produs. 
 
2.7. Narcotice 
- pentru importul de narcotice, preparate farmaceutice şi medicamente ce conţin narcotice, 

este necesar avizul preliminar al Ministerului Sănătaţii Publica din Ucraina. 
 
2.8.Produse farmaceutice 
2.8.1. Medicamente 
- trimiterile care conţin medicamente pentru uz personal şi în cantitatea necesară pentru un 

tratament medical sunt admise dacă destinatarul a obţinut o autorizaţie eliberată de către 
Ministerul de Sănătate din Ucraina. 

 
2.11 Cărţi, broşuri, jurnale, imprimate 
- trimiterile poştale,  inclusiv trimiterile  EMS  care  conţin  paşapoarte,  cărţi de  identitate, 

permise de munca şi timbre poştale (stampilate sau nu) cu excepţia schimburilor organizate 
În conformitate cu reglementările privind serviciile poştale aprobate de Guvernul Ucrainei la 
data de 4 octombrie 2000, timbrele poştale, inclusiv anvelopele cu timbre tipărite emise după 
anul 1945 şi cu valoare nominala (conform catalogului “Michel”) maxima de 50DEM pot fi 
expediate în trimiteri cu valoare declarata. 

 
 
Materiale tipărite în Germania între anii 1933-1945 şi articole care afişează simboluri fasciste 
sau de natură obscenă. 
Antităţi mai mari de 20-CD-ROM-uri ( în virtutea Legii nr. 2734-IV din 6 iulie 2005 în legătiră 
cu „ Amendamentele despre diferite acte referitoare la producţia si importul de discuri, 
echipamente de înregistrare şi materiale neprelucrate). 
Articole referitoare la comorile culturale. 
UPU.Berna ,03 martie 2008/Circulara 74 a Biroului Internaţional Ukraina –Articole interzise. 

 

 
2.12 Monede străine 



- conform legislatei naţionale, Ucraina admite importul monedelor străine în trimiteri cu 
valoare declarata adresate persoanelor fizice pana la o limita maxima echivalenta cu 200 
DST. Se admite şi expedierea de cecuri în monede străine, către persoane fizice, cu valoare 
maxima de 4000 DST. 

 
2.13 Software şi dispozitive 

- sunt interzise trimiterile poştale care conţin software şi dispozitive special dezvoltate, 
proiectate, programate sau  adaptate pentru a  interercepta  informaţiile secrete destinate unor 
persoane sau entităţi altele decât instituţiile guvernamentale ucrainiene (Conform art. 18 din 
Conventia Poştală Universală - vezi circulara BI UPU 17/27.01.2014) 

 

 
 
 

2.14 Aparate receptoare radio şi telefoane mobile 
 
- trimiterile care conţin un radio sau un telefon mobil sunt admise dacă ele sunt adresate 
persoanelor fizice şi dacă a fost obţinuta o autorizaţie în acest sens de la Centrul ucrainean de 
gestiune a frecventelor radioelectrice şi de supervizare a telecomunicaţiilor, care este 
însărcinat cu atribuirea de frecvente radio şi de înregistrare a autorizaţiilor oficiale privind 
concepţia, fabricarea şi utilizarea echipamentelor radioelectronice pe teritoriul ucrainean. Nr. 
fax al Centrului este +38044 450 27 65 

 
 
 

2.15 Material de război 
- la importul puştilor de vânătoare, carabinelor şi cartuşelor, este necesară o autorizaţie din 

partea Ministerului Afacerilor Interne a Ucrainei. 
 
 

Administraţia Poştală din Ucraina roagă ţările membre UPU să respecte Art.15 din convenţia 
UPU ( Bucureşti 2004) şi a cerinţelor legislaţiei Ucrainei. 

 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 

3.1. Stabilirea declaraţiilor vamale 
- declaraţiile vamale trebuie să conţină toate indicaţiile necesare privind drepturile, taxele şi 
masurile de control pentru import şi export. Declaraţia trebuie să conţină următoarele date: 

- numele, prenumele şi adresa expeditorului şi destinatarului 
- ţara de origine şi ţara de destinaţie 
- descrierea mărfurilor, şi codul în conformitate cu sistemul armonizat 
- greutatea brută şi greutatea netă 
- valoarea trimiterii, cu precizarea unităţii monetare 

În afara de datele de mai sus declaraţia vamală trebuie să conţină informaţii suplimentare 
privind caracterul mărfurilor în raport cu reglementările vamale - cadou, eşantion, mărfuri 
returate sau admise temporar. 
Declaraţia vamală, care este declaraţia autentica din punct de vedere a legislaţiei ucrainene, 
trebuie să fie semnata de către expeditor. 
Trimiterile poştale internaţionale supuse controlului vamal, în special trimiterile cu valoare 
declarata şi EMS beneficiază de o prelucrare, eliberare vamală şi distribuire accelerată, în cazul 
în care sunt însoţite de eticheta CN22, sau declaraţia vamală CN23, cu indicarea completă a 
conţinutului trimiterii şi a valorii fiecărui articol inclus (circulara BI nr. 202/2002). Pachetele 
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mici trebuie însoţite în mod obligatoriu de declaraţia vamală CN23. Totodată, Administraţia 
Poştală din Ucraina nu îşi asumă reponsabilitatea în caz de pierdere, spoliere sau avariere a 
trimiterilor simple de corespondenţă (circulara BI nr. 165/2002). 

 
3.2 Necesitatea prezentării facturilor 
- autoritatea vamală nu solicită prezentarea facturilor în cazul trimiterilor poştale fara valoare 

comerciala, indiferent de valoarea lor, şi dacă nu se suspectează un abuz 
 
3.3. Necesitatea de a justifica originea mărfurilor 
- trebuie justificată originea mărfurilor pentru produsele schimbate la tarife preferenţiale, ca 

rezultat al Convenţiilor încheiate între Asociaţia Economica Europeana cu ţările şi 
teritoriile dependente ale anumitor ţări membre AEE. 

 
3.4 Dispoziţii vamale diverse 
3.4.1. Pachete mici adresate persoanelor fizice 
a) Taxare standard – pentru trimiterile mici din categoriile de mai jos şi adresate persoanelor 

fizice taxarea vamală se face funcţie de întreg conţinutul: 
- trimiteri cu caracter ocazional 
- pentru obiectele pentru uz familial personal şi care datorita naturii lor şi a 

cantităţii nu vor face obiectul comercializării 
- obiecte cu valoare mai mica de 5000 USD 

 
b) Scutirea de taxe vamale - în funcţie de taxa naţionala de consum scutirile sunt limitate la: 

- băuturi spirtoase - 1 litru 
- vin - 2 litri 
- produse ce conţin tutun - 200 ţigarete sau 200 grame din aceste produse 

pentru o singură persoană 
- piesele de schimb pentru mijloacele de transport personale 



3.4.2. Formalităţi privind control comerţului exterior 
- pentru importul anumitor mărfuri străine este cerut un document de control de comerţ 

exterior, de exemplu: licenţa de import sau declaraţia de import stampilata sau nu 
 
3.5. Dispoziţii contencioase 

- legislaţia Ucrainei nu prevede pedepse în cazul infracţiunilor vamale privind trimiterile 
poştale. Aceste infracţiuni sunt reglementate de legile generale vamale privind importul 
şi exportul. 

- toate mărfurile importate/exportate în/din Ucraina trebuie să fie declarate la vama şi 
declaraţiile în vama trebuie completate corect. 

 
Produsele admise la import sub rezerva obţinerii unui certificat în conformitate cu normele 
sanitare şi fitosanitare. 
- conform legislatei  ucrainene,  toate  produsele  enumerate  în  continuare  şi  expediate  în 

Ucraina trebuie să corespundă normelor sanitare şi fitosanitare aplicate în Ucraina 
- ele trebuie să fie însotite de un certificat de conformitate - eliberat de Comitetul de Stat de 

Standardizare şi Metrologie sau de către o altă instituţie recunoscută de către Comitet, - sau 
de un certificat de atestare a certificatului de conformitate. 

 
Animale şi produse animale 

- animale vii (cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase şi paraziţii şi 
prădători de insecte dăunătoare destinate cercetării şi schimbate oficial între 
instituţii recunoscute oficial, vezi condiţiile de admitere speciale în partea a doua, 
pct. 2.1.1 şi 2.1.2) 

- carne şi organe comestibile 
- peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
- lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala 

Plante şi produse vegetale 
- legume, tuberculi alimentari 
- fructe, nuci 
- cafea, ceai, mate, condimentate 
- cereale 
- malţ, amidon, făină, inulina, gluten de grâu 
- seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante medicinale 
- răşină şi alte extracte vegetale 
- materii de origine vegetală 
- grăsimi  şi  uleiuri  animale  sau  vegetale;  produse  ale  disocierii  lor,  grăsimi 

alimentare, ceara de origine animală sau vegetală 
Produse ale industriei alimentare 

- preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
- alte produse şi materii de origine animală 
- zahăr şi produse zaharoase 
- cacao şi produse din cacao 
- produse pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de patiserie 
- preparate din legume, fructe, nuci 
- reziduuri şi ale industriei alimentare, hrană pentru animale 

 
Coletele poştale, pachetele mici şi trimiterile EMS ce conţin astfel de produse şi care vor fi 
expediate în Ucraina fara certificatul sus menţionat vor fi înapoiate expeditorilor. (vezi Partea a 
doua, cap. 2.1.) 

 
 
 
 
 
 



Actualizare Circulara UPU 114/20.08.2018 
 

În concordanţă cu legislaţia naţională din Ucraina şi art. 19.1.3 din Convenţia UPU, există 
următoarele restricţii în expedierea anumitor trimiteri poştale catre Ucraina: 

- sunt interzise trimiterile de poştă internaţională adresate persoanelor fizice, ce conţin 
dispozitive fizice emiţătoare (de exemplu telefoane mobile/inteligente, radiouri), ce sunt listate în 
Registrul de Echipamente Radio-electronice şi Dispozitive Emiţătoare, în conformitate cu legile naţionale 
ucrainiene, pentru utilizare sau import în Ucraina. Sunt permise trimiterile de poştă internaţională ce 
conţin dispozitive ce nu sunt listate în acest Registru, dacă expeditorul/destinatarul are un certificat de 
conformitate corespunzător; 

- sunt interzise trimiterile de poştă internaţională ce conţin medicamente listate în Registrul de 
Stat al Ucrainei pentru Produse Medicale, incluzând medicamente narcotice, substanţe psihotrope şi 
precursori chimici, în conformitate cu legile naţionale ucrainiene. Sunt permise trimiteri de poştă 
internaţională ce conţin medicamente ce nu sunt înregistrate în Ucraina, dar care sunt destinate utilizării 
individuale de catre persoane fizice, dacă destinatarul are un aviz din partea Ministerului Sănătăţii din 
Ucraina. 

În cazul primirii trimiterilor de poştă internaţională ce conţin obiecte interzise, operatorul poştal 
le va trata în concordanţă cu legislaţia naţională din Ucraina. 
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Ungaria 
 

1. Obiecte interzise la import sau în tranzit 
 

Importul bonurilor de tezaur şi al poliţelor de asigurare este supus unei autorizări din partea 
autorităţilor abilitate să se ocupe de devize. Este interzis importul instrumentelor monetare 
naţionale iar instrumentele monetare străine trebuie oferite spre cumpărare autorităţilor. 

 
Este interzis importul narcoticelor şi al materialelor radioactive. 

 
Este interzis importul de pământ, turba, îngrăşăminte naturale, compost, tulpini şi frunze de 
cartofi, roşii şi pătlăgele. 

 
Este interzis importul publicaţiilor de presă, imprimatelor, ilustraţiilor şi articolelor care pot 
produce prejudicii valorilor morale şi drepturilor omului sau sunt susceptibile de provocarea 
unor animozităţi faţă de Ungaria sau alte ţări sau de generarea de discriminări rasiale, naţionale 
sau religioase. 

 
Este interzis importul de casete video sau audio, discuri, CD-uri copiate care pot încălca 
legislaţia cu privire la drepturile de autor. 

 
Este interzis importul instrumentelor care pot fi utilizate ca arme ofensive (boxuri, bricege, 
bate) exceptând cazurile în care acestea fac subiectul unor schimburi comerciale. 

 
 

2. Obiectele admise condiţionat la import 
 

Importul armelor, muniţiilor, armelor cu gaz sau de avertizare nu poate fi efectuat decât pe 
baza unei autorizaţii emisă de organele de poliţie competente. 

 
Narcoticele incluse în listele I pana  la IV din Convenţia Unica cu Privire la Narcotice adoptată 
la New York în 30.03.1961 (inclusiv medicamente sau eşantioane medicale), pot fi importate 
numai pe baza unui certificat emis de Ministrul Sănătăţii Publice. 

 
Medicamentele utilizate în medicina umană (inclusiv antibioticele),  seruri,  vaccinuri, 
tratamente pe baza de agenţi bacteriologici sau viruşi precum şi produsele cosmetice de 
tratament cu efect curativ, nu pot fi importate decât cu permisiunea Ministerului Sănătăţii 
Publice. Excepţie fac materialele biologice adresate spitalelor sau clinicilor autorizate în scopul 
cercetărilor sau experimentelor ştiinţifică precum şi medicamentele expediate drept cadou. 

 
Animalele, produsele de origine animală şi articolele care pot fi purtătoare ale maladiilor 
bovine sunt supuse restricţiilor de sănătate veterinară. 

 
Vegetalele şi produsele de origine vegetală sunt supuse restricţiilor fitosanitare. 

 
Produsele destinate protecţiei agricole care nu sunt indicate în "Lista produselor autorizate 
pentru protecţie agricolă" pot fi importate numai cu permisiunea organelor competente din 
cadrul Ministerului Agriculturii. 

 
Importul de produse farmaceutice şi nutritive utilizate în medicina veterinară şi al produselor 
utilizate pentru distrugerea animalelor precum şi a bacteriilor şi viruşilor ce  pot  provoca 
maladii  bovine,  este  supus  în   prealabil  autorizării  din  partea  Ministerului  Agriculturii. 
O autorizaţie eliberată de  organele competente din cadrul Ministerului de Cultura şi Educaţie 
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Ungaria 
este necesară pentru importul de filme cinematografice; în cazul importului de aparate de 
radioemisie, aparate de emisie-recepţie combinate, este necesară o autorizaţie eliberată de 
Biroul de Gestionare a Frecvenţelor din cadrul Direcţiei Tehnice a Telecomunicaţiilor. 

 
 
3. Obiectele admise condiţionat în tranzit 

 
Pentru tranzitul armelor de foc care nu sunt destinate utilizării în scopuri militare este necesară 
o autorizaţie eliberată de organele competente de poliţie. 

 
Tranzitul de animale, produsele de origine animală sau al articolelor care pot fi purtătoare ale 
maladiilor bovine este autorizat doar în urma unui control veterinar favorabil. 

 
Tranzitul de produse care intra sub incidenţa restricţiilor privind protecţia plantelor este 
autorizat doar pe baza unui control fitosanitar chiar şi în cazul în care trimiterea este însoţită de 
un certificat fitosanitar valid eliberat de ţara expeditoare. 

 
 
4. Articolele scutite de taxe vamale 

 
Trimiteri-Cadouri: 
a. Medicamentele destinate persoanelor fizice în ambalajul originar şi condiţionat de 

compania farmaceutica producătoare sau de farmacia expeditoare precum şi tratamente 
terapeutice prescrise de un medic competent conţinând detalii cu privire la cantitate; 

b. Trimiteri adresate Crucii Roşii din Ungaria; 
c. Cadourile trimise de organizaţii caritabile din străinătate pentru organizaţii similare din 

Ungaria; 
d. Trimiteri care conţin medicamente, suplimente nutritive sau îmbrăcăminte, expediate cu 

titlul de donaţii pentru biserici sau organizaţii religioase recunoscute prin lege în vederea 
distribuirii gratuite pentru populaţia ungară; 

e. Materiale de construcţie, instalaţii, materiale de finisare şi decorare donate pentru 
renovarea unor monumente clasificate pentru care există un certificat emis de Biroul 
Naţional pentru Monumente. 

 
Produsele prezentate la punctele 1 şi 2 nu pot fi incluse în categoria cadouri. 

 
 
Prevederi speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale – o declaraţie vamală trebuie ataşată pentru fiecare 
trimitere 

 
3.3. Necesitatea de atestare a originii mărfurilor – certificatul de origine nu este în general 
solicitat. Autorităţile Vamale pot solicita un certificat de origine în anumite cazuri. 

 
3.5. Prevederi relative la încălcarea legislaţiei – în funcţie de natura bunurilor, este considerată 
infracţiune orice încercare de ascundere a informaţiilor faţă de Autoritatea Vamală, sau orice 
încercare de a prezenta o declaraţie vamală falsă. Articolele care au făcut obiectul falsei 
declarări sau a încălcării reglementarilor vamale pot fi reţinute. 



Ungaria 
 
 

1. Obiecte interzise la import sau în tranzit 
 
Importul bonurilor de tezaur şi al poliţelor de asigurare este supus unei autorizări din partea 
autorităţilor abilitate să se ocupe de devize. Este interzis importul instrumentelor monetare 
naţionale iar instrumentele monetare străine trebuie oferite spre cumpărare autorităţilor. 

 
Este interzis importul narcoticelor şi al materialelor radioactive. 

 
Este interzis importul de pământ, turba, îngrăşăminte naturale, compost, tulpini şi frunze de 
cartofi, roşii şi pătlăgele. 

 
Este interzis importul publicaţiilor de presă, imprimatelor, ilustraţiilor şi articolelor care pot 
produce prejudicii valorilor morale şi drepturilor omului sau sunt susceptibile de provocarea 
unor animozităţi faţă de Ungaria sau alte ţări sau de generarea de discriminări rasiale, naţionale 
sau religioase. 

 
Este interzis importul de casete video sau audio, discuri, CD-uri copiate care pot încălca 
legislaţia cu privire la drepturile de autor. 

 
Este interzis importul instrumentelor care pot fi utilizate ca arme ofensive (boxuri, bricege, 
bate) exceptând cazurile în care acestea fac subiectul unor schimburi comerciale. 

 
 
2. Obiectele admise condiţionat la import 

 
Importul armelor, muniţiilor, armelor cu gaz sau de avertizare nu poate fi efectuat decât pe 
baza unei autorizaţii emisă de organele de poliţie competente. 

 
Narcoticele incluse în listele I pana  la IV din Convenţia Unica cu Privire la Narcotice adoptată 
la New York în 30.03.1961 (inclusiv medicamente sau eşantioane medicale), pot fi importate 
numai pe baza unui certificat emis de Ministrul Sănătăţii Publice. 

 
Medicamentele utilizate în medicina umană (inclusiv antibioticele),  seruri,  vaccinuri, 
tratamente pe baza de agenţi bacteriologici sau viruşi precum şi produsele cosmetice de 
tratament cu efect curativ, nu pot fi importate decât cu permisiunea Ministerului Sănătăţii 
Publice. Excepţie fac materialele biologice adresate spitalelor sau clinicilor autorizate în scopul 
cercetărilor sau experimentelor ştiinţifică precum şi medicamentele expediate drept cadou. 

 
Animalele, produsele de origine animală şi articolele care pot fi purtătoare ale maladiilor 
bovine sunt supuse restricţiilor de sănătate veterinară. 

 
Vegetalele şi produsele de origine vegetală sunt supuse restricţiilor fitosanitare. 

 
Produsele destinate protecţiei agricole care nu sunt indicate în "Lista produselor autorizate 
pentru protecţie agricolă" pot fi importate numai cu permisiunea organelor competente din 
cadrul Ministerului Agriculturii. 

 
Importul de produse farmaceutice şi nutritive utilizate în medicina veterinară şi al produselor 
utilizate pentru distrugerea animalelor precum şi a bacteriilor şi viruşilor ce  pot  provoca 
maladii  bovine,  este  supus  în   prealabil  autorizării  din  partea  Ministerului  Agriculturii. 
O autorizaţie eliberată de  organele competente din cadrul Ministerului de Cultura şi Educaţie 
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Ungaria 
este necesară pentru importul de filme cinematografice; în cazul importului de aparate de 
radioemisie, aparate de emisie-recepţie combinate, este necesară o autorizaţie eliberată de 
Biroul de Gestionare a Frecvenţelor din cadrul Direcţiei Tehnice a Telecomunicaţiilor. 

 
 
3. Obiectele admise condiţionat în tranzit 

 
Pentru tranzitul armelor de foc care nu sunt destinate utilizării în scopuri militare este necesară 
o autorizaţie eliberată de organele competente de poliţie. 

 
Tranzitul de animale, produsele de origine animală sau al articolelor care pot fi purtătoare ale 
maladiilor bovine este autorizat doar în urma unui control veterinar favorabil. 

 
Tranzitul de produse care intra sub incidenţa restricţiilor privind protecţia plantelor este 
autorizat doar pe baza unui control fitosanitar chiar şi în cazul în care trimiterea este însoţită de 
un certificat fitosanitar valid eliberat de ţara expeditoare. 

 
 
4. Articolele scutite de taxe vamale 

 
Trimiteri-Cadouri: 
a. Medicamentele destinate persoanelor fizice în ambalajul originar şi condiţionat de 

compania farmaceutica producătoare sau de farmacia expeditoare precum şi tratamente 
terapeutice prescrise de un medic competent conţinând detalii cu privire la cantitate; 

b. Trimiteri adresate Crucii Roşii din Ungaria; 
c. Cadourile trimise de organizaţii caritabile din străinătate pentru organizaţii similare din 

Ungaria; 
d. Trimiteri care conţin medicamente, suplimente nutritive sau îmbrăcăminte, expediate cu 

titlul de donaţii pentru biserici sau organizaţii religioase recunoscute prin lege în vederea 
distribuirii gratuite pentru populaţia ungară; 

e. Materiale de construcţie, instalaţii, materiale de finisare şi decorare donate pentru 
renovarea unor monumente clasificate pentru care există un certificat emis de Biroul 
Naţional pentru Monumente. 

 
Produsele prezentate la punctele 1 şi 2 nu pot fi incluse în categoria cadouri. 

 
 
Prevederi speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale – o declaraţie vamală trebuie ataşată pentru fiecare 
trimitere 

 
3.3. Necesitatea de atestare a originii mărfurilor – certificatul de origine nu este în general 
solicitat. Autorităţile Vamale pot solicita un certificat de origine în anumite cazuri. 

 
3.5. Prevederi relative la încălcarea legislaţiei – în funcţie de natura bunurilor, este considerată 
infracţiune orice încercare de ascundere a informaţiilor faţă de Autoritatea Vamală, sau orice 
încercare de a prezenta o declaraţie vamală falsă. Articolele care au făcut obiectul falsei 
declarări sau a încălcării reglementarilor vamale pot fi reţinute. 
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Uruguay 
 
 

Partea I : 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animale vii. Vezi partea a II a 

 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

02.01-10 Acceptate                    sub anumite condiţii. Vezi partea a 

II a Capitolul 3: Peşti         şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 

acvatice 03.01-07 Acceptate sub anumite condiţii. Vezi partea a II a 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte. 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
 

Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
06.01-04 Toate plantele vii. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

06.01-04   0602.90 Viţe de vie sau părţi ale acestora, produse de floricultura. 
 
 

Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
 

Nu există informaţii 
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Uruguay 
 

Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Vezi partea a II-a 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.02 1302.11 Nu există informaţii 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 
ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, 
CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 

acvatice 
 

16,01-05 Vezi partea a II a 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
27.01-16 Vezi partea a II a 
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SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51 Produse radioactive. Vezi partea a II a 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Vezi partea a II a 

 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Vezi partea a II a 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Vezi partea a II a 

 
Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
34.01-07 Produse  chimice  toxice  sau 

corozive. Vezi partea a II a 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 

anumite preparate combustibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Interzise. Vezi partea a II a 

 
 
 
 

4 



Uruguay 
 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Nu există informaţii 
 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Dacă manipularea lor nu afectează sănătatea /integritatea fizică 

 
 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 

sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA 

ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei tipografice; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

49.01-11 Materiale obscene. Bilete de loterie. Vezi partea a II a 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 

Uruguay 

 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 

din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Tricotaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, 
BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI 
ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Uruguay 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI 
ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Toate obiectele de acest fel/clasa. 

 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Vezi partea a II a 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Vezi partea a II a 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Vezi partea a II a 
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Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Vezi partea a II a 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Vezi partea a II a 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Vezi partea a II a 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Vezi partea a II a 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Vezi partea a II 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Vezi partea a II a 

Uruguay 

 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
83.01-11 Toate materiale care nu pot fi controlate prin scanarea cu raze X. Vezi 

partea a II a 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI  
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
84.01-85 Componente sau aparaturi care conţin substanţe radioactive. 
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Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 

ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât locomotive sau tramvaie, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
87.01-16 Vehicule interzise datorită gabaritului lor. 

 
*Obiecte admise condiţionat 
Componentele şi părţi ale acestora. Vezi partea a II a 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Poziţie Cod S.H *Obiecte interzise 
88.01-05 Avioane, interzise datorită gabaritului lor 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Componentele şi părţi ale acestora. Vezi partea a II a 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Poziţie Cod S.H *Obiecte interzise 
89.01-08 Vapoare, datorită gabaritului lor. 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Componentele şi părţi ale acestora. Vezi partea a II a 

 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE 
ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 
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Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate armele, inclusiv încărcătoare. 

 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
95.03-04 Toate articolele ce conţin baterii. Vezi partea a II a 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 
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Partea a II a : 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit. 

 
 

Produse. Completări explicative 
 

Animale vii. 
Produse animale. 

 
 

Produse vegetale. 
Bunuri de consum sub forma de cadou. 

 

 
 
 
 

Chimicale anorganice : compuşi 
organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ale metalelor rare de pământ, 
ale elementelor radioactive sau izotope. 

 
 

Gaze ;  materiale  oxidante ;  corozive, 
substanţe toxice şi infecţioase. 

 
 
 

Chimicale toxice ori corozive. 

Aerosoli. 

Chimicale organice. 

Produse farmaceutice. 

 
Explozivi, produse pirotehnice, 
chibrituri, compuşi pirotehnici, şi 
anumiţi combustibili preparaţi. 

 
 
 

Diferite produse chimice. 
 
 

Cărţi,  ziare,  reviste  ori  alte  produse 
tipărite (tipografice) ; planşe 

Nu sunt admise la import animale vii. 
Carnea şi organele comestibile : acceptate doar 
sub anumite condiţii. 

 
Nu sunt admise la import plante vii. 
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice: acceptate doar sub anumite condiţii. 

 

 
 
 
 

Sunt interzise toate materialele radioactive. 
 

 
 
 
 

De exemplu: produse sub presiune, produse de 
curăţat, medicamente prescrise, Dezinfectanţi, 
otrăvuri sau acid de baterie. 

 
 

Întreaga gamă de astfel de articole este interzisă. 

Întreaga gamă de astfel de articole este interzisă. 

Acceptate doar sub anumite condiţii, testate 
chimic. 

 
Acceptate doar sub anumite condiţii, în limitele 
cantitative aprobate de Ministerul Sănătăţii 
Publice. 

 
Întreaga gamă de astfel de articole este interzisă. 

 
 
 
 
 
 

Aceste articole sunt interzise în măsura în care 
manipularea lor poate afecta sănătatea. 

 
Sunt interzise toate articolele cu conţinut obscen. 
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Perle naturale sau de cultură, pietre 
preţioase sau semipreţioase, metale 
placate cu metale preţioase şi articole 
ale acestora ; imitaţie de bijuterii( 
giuvaere ) ; monede. 

 
 

Reactoare nucleare, boilere, mecanisme 
şi dispozitive mecanice; părţi ale 
acestora. 

 
 

Vehicule, altele decât locomotive sau 
tramvaie, părţi şi accesorii ale acestora; 
avioane, aeronave şi părţi ale acestora; 
bărci, ambarcaţiuni şi structuri de 
plutire. 

 
 

Arme şi muniţii ; părţi şi accesorii ale 
acestora . 

 
 
 

Materiale care nu pot şi controlate prin 
scanare cu raze X. 

 
 
 

Baterii. 

Toate aceste articole sunt interzise. 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt interzise toate produsele care se presupune 
că ar conţine substanţe interzise. 

 

 
 
 
 

Toate articolele din cadrul acestei game nu pot fi 
transmise dat fiind gabaritul (dimensiunea) lor. 
Părţile lor componente şi accesoriile lor sunt 
admise sub anumite condiţii. 

 
 

Sunt interzise toate armele, inclusiv 
încărcătoarele. Părţile lor componente şi 
accesoriile lor sunt admise sub anumite condiţii. 

 
 

Tuburile şi cutiile confecţionate din oţel sau 
materiile opace , al căror conţinut nu pate fi 
scanat cu raze X. 

 
 

Toate articolele care conţin baterii ; de ex ; 
felicitările muzicale. 

 

 
 
 
 
 
 

Acolo unde articole sunt admise sub anumite condiţii, acestea trebuie să fie corect ambalate, 
folosindu-se talaş ( rumeguş) , spumă de poliester, folie antişoc,etc. 



Uruguay 
 

 
Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale. 

 

 
Cel puţin trei copii trebuie puse la dispoziţie. 

 
 
 
 
3.2 Necesitatea 

inserării 
facturilor. 

 

 
În cazul mostrelor sau importurilor. 

 
 
 

3.3 Necesitatea 
justificării 
originii 
mărfurilor 

 
 
 
Da, această dovadă este necesară. 

 
 
 
3.4 Dispoziţii 

vamale diverse. 
În ceea ce priveşte valoarea de origine: mai mult de 100 USD, se 
scuteşte o parte cuprinsă între 0 şi 50 USD, dacă este consemnat ca 
efecte personale sau cadou familial; partea cuprinsă între 51 şi 100 
este supusă taxării vamale la import. Peste 100, taxarea vamală 
este obligatorie. 

 
 
Toate trimiterile sunt deschise (supuse controlului vamal ) în mod automat. 



Uruguay 
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Uzbekistan 
 
 

Obiecte interzise la import 
 
 

În virtutea prevederilor articolului 19 al Legii Rep. Uzbekistan privind libertatea de gândire şi 
privind organizaţiile religioase, conţinutul tuturor documentelor cu caracter religios care sosesc în 
Rep. Uzbekistan din străinătate este supus examinării de către specialişti, în conformitate cu 
procedura stabilită de lege. 

 
Documentele religioase care contravin articolului 19 din legea menţionată mai sus nu vor fi 
distribuite destinatarului şi vor fi returate în ţara de origine. 

 
În plus, administraţia poştală a Uzbekistanului doreşte să reamintească că, în concordantă cu 
legislaţia naţională, este interzisă expedierea următoarelor articole utilizând serviciile poştale: 
publicaţii de presă, manuscrise, clişee, desene, filme (pelicule) sau negative, înregistrări video şi 
audio, discuri care pot submina Statul, sistemul social, integritatea teritorială,  independenţa 
politică şi fundamentele Statului, care instigă la război, terorism, violentă, naţionalism şi ură 
religioasă, fascismul de orice formă, precum şi articole şi reproduceri cu caracter pornografic.. 

 
Administraţia poştală a Uzbekistanului nu acceptă trimiterile simple sau recomandate care conţin 
monezi, bancnote, cecuri, timbre poştale, valută aflată în circulaţie pe teritoriul altor ţări, aur, 
argint sau alte articole de valoare --specificate în articolul 25.5 al Convenţiei . 

 
Mai mult de atât, datorită diseminărilor de antrax prin intermediul trimiterilor poştale, 
administraţia poştală uzbekă nu mai acceptă în trimiterile simple şi recomandate, în coletele 
poştale şi trimiterile ems, conţinuturi sub formă de praf, pulbere sau pudră. 

 
Obiecte interzise la import si tranzit în/prin Uzbekistan 
Uzbekistan nu accepta trimiteri postale (indiferent de categorie) care contin urmatoarele: 
 arme de foc, pistoale semnalizare,armament pneumatic,arme cu gaz,munitie,arme cu 

lama(inclusiv rachete), arme cu electrosoc si arme paralizante, componente esentiale arme 
de foc, dispozitive explozive si echipament militar, inclusiv grenade, 

 substanţe radioactive,explozive,toxice,corozive si inflamabile,si alte materiale periculoase; 
 narcotice 
 produse farmaceutice care contin stupefiante si substante psihotrope(vezi circulara BI 

UPU 218/22.12.2014) 
 alte articole si materiale interzise in trimiterile postale,in concordanta cu actele UPU. 

 
 

Obiecte interzise în tranzit prin Uzbekistan 
 
1. arme,   muniţie   şi   echipament   
militar 
2. aparate şi părţi componente, instrumente şi accesoriile 
lor 
3. maşini-unelte  şi  maşini  pentru  fabricarea  armelor,  muniţie  şi 
avioane 
4.exploz ivi 
5.otrăvuri 
puternice 

 
 

Nota: Tranzitul articolelor menţionate mai sus poate fi efectuat numai pe baza unei autorizaţii 
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Uzbekistan 
eliberată de Ministerului Afacerilor Externe şi Economiei şi cu acordul Consiliului de Miniştri. 

 
 
 
 
Obiecte admise condiţionat în Republica Uzbekistan 

 
1.Arme şi echipament militar, articole pentru producerea echipamentului militar sunt admise cu  

condiţia obţinerii unei licenţe eliberată de Ministerul Afacerilor Externe şi Economiei,  
conform dispoziţiilor Consiliului de Miniştri al Republicii Uzbekistan. 

2.Metale preţioase, aliaje şi lucrări din acestea, minerale, produse concentrate, resturi şi deşeuri 
de metale preţioase, pietre preţioase naturale şi lucrări din acestea, resturi şi praf de pietre 
preţioase, perle şi chihlimbar precum şi lucrări din acestea. 

3.Medicamente, otrăvuri, stupefiante şi substanţe psihotrope. 
4.  Produse chimice pentru protecţia plantelor. 
5.Articole interzise la import în Rep. Uzbekistan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



Uzbekistan 
Nota: Articolele menţionate mai sus sunt admise la import cu condiţia obţinerii unei licenţe emisă 
de Ministerul Afacerilor Externe şi Economiei, pe baza ordinului Consiliului de Miniştri  al 
Republicii Uzbekistan. 
6. Filmele cinematografice, înregistrările audio şi video pot fi importate pe baza unei autorizaţii 

emisă de Ministerul Culturii. 
7. Serviciul de carantina a plantelor din Uzbekistan poate confisca sau verifica orice fel de 

seminţe, chiar dacă acestea au fost supuse unui control de carantina în ţara de origine a 
trimiterii poştale. Transmiterea seminţelor şi altor produse agricole cu destinaţia Uzbekistan 
nu este admisa decât pe baza unei autorizaţii eliberate de Şeful Inspecţiei de Carantina din 
Uzbekistan “OUZBOCHEDAVKARANTINE”. 

 
Informaţii cu privire la coletele poştale sosite în Uzbekistan 

 

Este autorizata admiterea coletelor poştale? 
Tipul 

coletului 
Colet 
poştal 

Colet 
poştal 

Livrare 
speciala 

Colete 
poştale cu 

Suma 
maxima 

Numărul 
declaraţiilor 

poştal voluminos fragil  valoare admisa în vamale 
    declarata SDR  
Suprafaţa DA DA NU DA 4000 3 
Avion DA DA NU DA 4000 3 

 

Informaţiile sunt furnizate de VAMĂ. 
Limitele maxime privind produsele importate destinate persoanelor fizice pentru care se aplica 
scutiri vamale. 

 
 
 
 

Numărul Norme de 
grupei de Denumirea mărfurilor Codul SH  import 
obiecte   (greutate sau 

cantitate) per 
persoana 

Cafea prăjita sau neprajita cu cofeina sau 09.01 2 kg. 
09 decofeinizata 

Ceai negru sau verde ambalat (pana la 0902.103 kg.      
maxim 3 kg.)  0902.30 

15 Uleiuri de origine animală sau vegetală 15 10 kg. 
16 Caviar de sturioni 1604.30 0,5 kg. 

Caviar sintetic 1604.30  1 kg. 
Zahăr 17.01 10 kg. 

17 Produse de cofetărie 17.04 5 kg. 
18 Ciocolata tablete şi batoane (mai mult de 2 1806.20 5 kg. 

kg.) 
Produse pe baza de grâu, cereale, amidon şi 19 10 kg. 

19 făină, produse de patiserie 
Produse pe baza de legume, fructe, nuci şi 2001.10- 5 kg. 

20 alte plante 2001.90, 
20.02, 

20.06-20.09 
21 Preparate alimentare diverse  21 2 kg. 

Bere 22.03 2.    
l. 
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22 

 
 
Băuturi fără alcool (cu excepţia citricelor) 22.02, 2. l. 

22.09 
Produse din alcool (cu excepţia berii) 22.04-22.06, 2. l. 

22.08 
Alcool etilic 2207 - 

24 Produse din tutun de toate tipurile 2402.10 Ţigări şi 
2402.20 ţigarete - 
2402.90 maxim 10 

pachete 
33 Produse de parfumerie 33 2 bucăţi per 

produs 
Produse de curăţat şi întreţinere pentru 34 2 bucăţi per 

34 automobile produs 
Produse de curăţat 34.02  5 kg. 
Articole din piele naturala şi artificiala (cu 4202.12 1 bucata per 
excepţia servietelor şi ghiozdanelor pentru  produs,             
nu 

42 şcolari) mai mult de 3 
bucăţi 

Haine din piele naturala 4203.10 1 bucata per 
produs, nu 

mai mult de 3 
bucăţi 

43 Mantouri şi pălării din blana naturala 43 1 bucata per 
produs, nu 

mai mult de 3 
bucăţi 2 

57 Covoare şi alte acoperitoare de podea din 57.01-57.05 15 m 
materiale textile 

61 Tricotaje (executate manual sau la maşina) 61 1 bucata per 
produs 

63 Lenjerie de pat  6302  5 bucăţi 
Produse ceramice 69.04, 69.05, 1 sortiment de 

69 69.07, 69.08, obiecte al 
69.10, 69.11, căror număr 
69.13, 69.14 să nu 

depăşească 24 
70 Articole din cristal 7013.21 1 sortiment de 

obiecte al 
căror număr 

să nu 
depăşească 12 

Bijuterii montate din metale şi pietre 71 5 articole a 
71 preţioase căror greutate 

totala să nu 
depăşească 30 

gr. 
Bijuterii de fantezie 71.17 Maxim 0,5 

kg. 
Ustensile de bucătărie, linguri, furculiţe, 82.11, 82.15 1 sortiment ce 

82 cuţite etc. din metale comune (sau din  conţine 
metale preţioase) maxim 24 

bucăţi 



Uzbekistan 
 

85 Aparate de înregistrat sau reprodus sunete 85.21,85.28 1 bucata per 
 sau imagini  produs, nu 
   mai mult de 2 
   bucăţi 

91 Ceasuri de toate tipurile 91 2 bucăţi 
94 Lustre şi aparate de iluminat 9405.10 2 bucăţi 
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Partea I : 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.01-06 Toate animale vii. Importul acestora este fie interzis   fie supus 

reglementărilor. 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Toate animale vii. 

 
 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
Obiecte interzise. 

02.01-10 Toate produsele din carne. Importul acestora este fie interzis fie supus 
reglementărilor. 

 
 

Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Toate produsele din carne. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice. 

Obiecte interzise. 
03.01-07 Toate produsele de acest fel după natura şi locul lor de origine sunt fie 

interzise la import fie supuse reglementărilor. 
 

Capitolul 4: Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte. 

Obiecte interzise. 
04.03-10 Toate produsele de acest fel după natura şi locul lor de origine sunt fie 

interzise la import fie supuse reglementărilor. 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 

Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

06.01-04           Cele enumerate  mai  sus  sunt  admise  la  import.  Sunt  total  interzise  la 
import plantele acvatice, cactuşi, bumbac, ghimber, palmieri, arbori de 
cauciuc. 
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Capitolul 7: Legume, plante şi tuberculi alimentari 
Obiecte interzise. 

07.01-14 Sunt total interzise manioca, kava (Piper methysticum), orez, trestie de 
zahăr, păstăi, ocarine,taro,igname, mango,ananas şi maypop. 

 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepene 
Obiecte interzise. 

08.01-14 Sunt total interzise avocado, banane, citrice, cacao, nuci de cocos, cafea, 
mango, ananas şi maypop. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. Obiecte interzise. 

09.01-10 Importul permis pentru produsele neprelucrate. 
 
 

Capitolul 10: Cereale 
Obiecte interzise. 

10.01-08 Orezul, în acord cu natura şi 
locul de origine al produsului. 

 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; inulina; gluten de grâu 
Obiecte interzise. 

11.01-90 Făină,  în  acord  cu  natura  şi 
locul de origine al produsului. 

 
Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H Obiecte interzise. 
12.01-14 În funcţie de natura şi locului de origine al acestora sunt supuse 

reglementarilor. 
 

Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 În  funcţie  de  natura  şi  locului  de  origine  al  acestora  sunt  supuse 

reglementarilor. 
 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 
ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, 
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CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

Vanuatu 

 

15.01-22 În funcţie de natura şi locului de origine al acestora sunt supuse 
reglementarilor. 

 
 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 
acvatice 

Obiecte interzise. 
16.01-05 În  funcţie  de  natura  şi  locului  de  origine  al  acestora  sunt  supuse 

reglementarilor 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de 
patiserie 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţ pentru animale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
24.01-03 Pentru import este necesară o licenţă. 

 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
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Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
27.01-16 Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor 
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau 
ai izotopilor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 29: Produse chimice organice 

 

Poziţie Cod S.H.  
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. Obiecte interzise. 
30.01-06 Pentru import este necesară o licenţă. 

 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte 
materii colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 34: Săpun, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 
produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 
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Nu există informaţii. 
 

Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 36: Substanţe explozive; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice; 
anumite preparate combustibile 

 
Poziţie Cod S.H.  Obiecte interzise. 
36.01-06 Pentru import este necesară o licenţă. 

 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite 

 
41.01-11                În funcţie de natura şi locului 

de origine al acestora sunt 
supuse reglementarilor. 

 
 

Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, 
sacose şi produse similare; produse din intestine de animale 



Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA 

ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE 
SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
44.01-21                În funcţie de natura şi locului 

de origine al acestora sunt 
supuse reglementarilor. 

 
 

Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Articole din fibre vegetale sau coşuri împletite 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
Obiecte interzise. 

 
47.01-07                În funcţie de natura şi locului 

de origine al acestora sunt 
supuse reglementarilor. 

 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei tipografice; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Nu există informaţii. 

 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 



Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 51: Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Poziţie Cod S.H.  
Nu există informaţii 

 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; ţesături 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 56: Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din material textil 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 58: Ţesături speciale; tafta, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, acoperite la suprafata sau stratificate; articole tehnice 

din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Tricotaje 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 



 



Nu există informaţii 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Nu există informaţii 
 
 
SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, 
BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI 
ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 67: Pene şi puf şi articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

 
67.01-04 Supuse reglementărilor. 

 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, 
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI 
ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 



Nu există informaţii. 
 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 77: Rezervat 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune; 

părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

83.01-11 Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI 

ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE 
REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI  
PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţi 

ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Locomotive (pentru calea ferata sau tramvai); echipamente pentru căile 

ferate şi părţi ale acestora; echipamente mecanice (inclusiv electromecanice) 
pentru semnalizare trafic 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 87: Vehicule, altele decât locomotive sau tramvaie, părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 

 
Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Nu există informaţii. 
 
SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE 
ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE 
MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 



Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 
control sau precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 91: Orologerie (ceasornicărie) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. Obiecte interzise. 
93.01-07 Arme  cu  aer  comprimat  (puşti  sau  pistoale).Arme  automate  cu  foc 

continuu. Pistoale şi puşti pe gaz. 
 
 

SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 
 

Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 
nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi articole similare, 
construcţii prefabricate, indicatoare luminoase 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Poziţie Cod S.H. 
95.03-04 Toate articolele ce conţin baterii. Vezi partea a II a 

 
Capitolul 96: Diferite articole 

 
Nu există informaţii 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 



 

 
 
 

Partea a II a : 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.1 Animale vii şi 
alimente de origine 
animală 

Nicio persoană nu poate importa sau introduce vreun animal, 
produs animal, produs biologic sau orice legat de acestea în 
Vanuatu fără autorizaţie eliberată de Comisia de Import al 
Animalelor şi Carantină. 
2.1.1 Produse alimentare - documente necesare: 
Fiecare persoană intrată în Vanuatu din altă ţară şi posedă vreun 
animal  sau  produs  animal,  la  punctul  de  intrare,  va  prezenta 
ofiţerului  de  carantină  documentele  solicitate  prevăzute de 
condiţiile de acceptare temporară la import. 
2.1.2 Prevederile acceptării la import. 
Persoanele  care  intenţionează  de  a  importa  sau  introduce  în 
Vanuatu  vreun  animal,  produse  animale,  produse  biologice  sau 
articole asemănătoare acestora trebuie să solicite formele 
prealabile serviciului  veterinar.  Autoritatea  veterinară,  pe  baza 
cererii  primite,  permite  sau  autorizează  importul  provizoriu  în 
conformitate cu prevederile  ministerului de resort şi în care sunt 
stipulate condiţiile de acceptare sau neacceptare la import. 

 
2.1.3 Interdicţii la îmbarcare şi transport fără aviz de acces. 
Nici un animal, produs animal, produs biologic sau articole 
semănătoare nu pot pătrunde pe teritoriu sau transportate ori 
debarcate de la navă până când aceste animale, produse animale, 
produse biologice sau articole asemănătoare nu sunt examinate de 
către autoritatea veterinară sau de carantină, în funcţie de caz şi de 
permisiunea acordata de a pătrunde pe teritoriu fără autorizaţie 
provizorie, ofiţerul de carantină, le muta într-o zonă de carantină 
sau pe perimetrul respectiv pentru examinarea acestora şi pentru a 
facilita respectarea programului şi a timpilor de operaţiuni ale 
ambarcaţiunii. 

 

2.2 Plante şi 
produse din plante. 

 

Pentru acordarea unei licenţa de import este necesară o cerere, pe 
un formular tip, către Directorul Agriculturii, pentru următoarele: 
a. plante  vii  sau  părţi  ale  acestora,  inclusiv  seminţe,  bulbi, 
tubercului, rizomi, lăstari,butaşi,altoi, flori şi fructe; 
b. plante uscate, inclusiv păioase, fân sau furaje, chiar dacă acestea 
sunt ambalate sau vrac. 
c. orice alt fel de material care poate conţine organisme dăunătoare 
culturii, inclusiv pământ, compost sau îngrăşământ natural. 

 
2.2.1 Prerogativa ministerială de interzicere a plantelor la import. 



În ciuda stipulărilor 
enunţate în 
secţiunea 1, 
ministerul 
responsabil cu 
agricultura poate 
dispune prin ordin 
interdicţia absolută 
de import de plante 
sau părţi/derivate 
ale acestora , 
excepţie        făcând 

domeniul de cercetare din cadrul Departamentului Agriculturii. 
 
2.2.2. Importul prin porturi maritime. 

 

 
 
 
 
Articolul de mai sus din sub secţiunea 2.2 permite importul prin 
alte puncte de intrare cu acordul în scris al Directorului 
Agriculturii. Astfel, poate impune ca efectuarea controlului fito- 
sanitar să se efectueze sub egida sa. 

 
 
 
 

2.7 Narcotice. Interzise absolut 
 

2.8 Produse 
farmaceutice. 

Nicio persoană nu poate importa medicamente sau stupefiante fără 
licenţă de import emisă de Ministerul Afacerilor Interne. 

 
 
 
 
 

2.9 Chibrituri 
confecţionate din 
material lemnos 
sau chimic 

 
 
 
Pot fi importate numai prin transportul maritim. 

 
 
 
2.11 Cărţi, broşuri, 
ziare, imprimate. 

Orice persoană găsită ca având în posesia sa publicaţii sau materia 
obscene se face vinovată de încălcarea Codului Penal - secţiunea 
147, litera I, articolul 17 --din 1981. 

 

 
 

2.13  Receptori  de 
televiziune. 

Antenele şi antenele parabolice sunt supuse taxei de licenţă. 

 
 
 
 

2.15 Material de 
război. 

Este interzis exportul de material de război. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale. 

Declaraţia vamală ( C1) trebuie completată în întregime de către 
importator sau comisionarul acestuia în vamă, având grijă ca 
informaţiile să fie complete şi exacte. Declararea în fals cu bună 
ştiinţă este considerată infracţiune. 

 

 
 

3.2 Necesitatea 
inserării 
facturilor. 

Factura originală provenită de la furnizorul extern trebuie ataşată 
la C1 ca dovadă a plăţii. 

 
 
 
 

3.3 Necesitatea 
justificării 
originii 
mărfurilor 

 
 
 
Nu este solicitată. Nu există acorduri preferenţiale. 

 
 
 
3.4 Dispoziţii 
vamale diverse. 

Vezi Ghidul vamal de import. 

 
 
 
 

3.5 Dispoziţii 
contencioase. 

 

 

Falsul în declaraţii—capitolul 3,secţiunea 32,33, şi 34. 



VATICAN 
 

Obiecte interzise 
 
- in conformitate cu articolul 25 al Conventiei Postale Universale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 VATICAN 



Venezuela 
 
 
Expedierea de trimiteri postale care contin cecuri de pensie sau carduri de credite 

 
 
Operatorul poştal desemnat al Venezuelei nu mai acceptă, începând cu decembrie 2008 
(circulara 290), trimiteri poştale simple în al căror conţinut se regăsesc cecuri de pensii şi 
carduri de credit, din moment ce astfel de trimiteri pot fi predate şi altor persoane nu numai 
destinatarului. 
Astfel, acestea trebuiesc să fie expediate în trimiteri poştale înregistrate sau EMS. În caz 
contrar, operatorul poştal desemnat al Venezuelei îşi declină orice fel de responsabilitate 
pentru folosirea acestora într-un mod greşit sau ilegal. 

 
 
Circulara 257/ 22.11.2010 
Operatorul postal din Venezuela nu va mai accepta trimiteri standard, inregistrate sau EMS 
care contin taloane de pensie sau carduri de credit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editie: 2007 



Vietnam 
 
 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie 
01.06-06 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Toate animalele vii, cu excepţia albinelor şi lipitorilor. 

 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Albine şi lipitori. Vezi partea a II , 2.11. ;i 2.1.2 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie 
02.01-10 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Carne şi organe proaspete 

 

Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
 

Poziţie 
03.01-07 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 

 

Capitolul 4: Lapte şi produse lactate, oua de păsări: miere naturala: produse 
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta 
parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

Lapte şi produse din  lapte  - în funcţie  de  natura şi  origine 
importul este fie interzis fie reglementat 
Oua de pasare 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Miere naturala 
Vezi partea a II 2.1.1 ;i 2.1.3 

 
Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta 

parte 
 

Nu există informaţii. 
 

SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 
Capitolul 6: Plante vii şi produse de floricultura 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
Plante vii,  butaşi,  altoiri  contaminate  cu  paraziţi  periculoşi 
pentru recolte 
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Vietnam 
* Obiecte admise condiţionat 

Toate plantele vii sunt supuse unui test de imunitate.    
Derogările sunt emise de Serviciul de Protecţie al Vegetalelor, 
Ministerul Agriculturii, 189B, strada Tây Son, district Dông Da, 
Hà Nôi. 

Capitolul 7: Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

Poziţie 
07.01-14 

 
Cod S.H. * Obiecte interzise 

Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziţi periculoşi 
pentru culturi 

 
* Obiecte admise condiţionat 
Vezi Partea a II a 2.2 

 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
08.01-14  Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziţi periculoşi 

pentru culturi. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi Partea a II a 2.2 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai şi mirodenii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
10.01-08 Toate cerealele 

 
Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; 

insulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante 
industriale sau medicinale, paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
12.01-14 Toate tipurile de seminţe, boabe, plante , plante industriale sau m 

Contaminate cu paraziţi periculoşi 
pentru culturi. 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Seminţe şi boabe pentru 
Culturi de însămânţare. 

 
Capitolul 13: Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01-02 Opiu.Răşina . 
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Produse extrase din mac 

Vietnam 

 

 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, 
nedenumite şi necuprinse în alta parte 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII  LOR; GRASIMI                             
ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale 

disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine 
animală sau vegetală 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Anumite produse avicole. Vezi Partea a II a, 2.1.3 
Ceara de albine. Vezi Partea a II a , 2.1.1 

 
 
SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI 

ALCOOLICE ŞI  OTET,  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05  Anumite produse avicole 

Vezi Partea a II a , 2.1.3 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 
produse de patiserie 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 20: Preparate din legume, fructe sau din părţi de plante 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
20.01-09 Produse preparate care nu indica ţara de origine 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Legume, fructe şi alte părţi de plante - Anumite produse avicole 
Vezi Partea a II a , 2.2. 
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Vietnam 
 
 
 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 
 

* Obiecte admise conditionat (initial interzise incepand cu data de 
1.07.2011– vezi circulara BI- UPU 136/2011)–   alcool - numai sub forma de cadou pentru uz personal sau 
fara scop comercial – vezi circulara BI- UPU 34/2012. 

 
 

Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru 
animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
24.01-03 Ţigări 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Înlocuitori de tutun Anumite produse avicole 
Vezi Partea a II a , 2.4 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşa 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din 

distilarea acestora, materii bituminoase, ceara minerala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
27.01-16  Anumite produse avicole 

Vezi Partea a II a , 2.5 
 
SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai 
metalelor preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi elementelor 
radioactive sau izotopilor 

 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01-51  Substanţe radioactive 

 

* Obiecte admise condiţionat 
Produse antiparazitare  pentru  uz  agricol  şi  alte  produse 
similare . Anumite produse avicole 
Vezi Partea a II a , 2.3 
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Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
29.01-42 Cutii cu valoare declarată şi colete poştale care conţin: morfina, 

cocaina, alte stupefiante 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
30.01-06  Medicamente şi produse medicinale 

ataşate în Anexa 1. 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Produse medicinale: 
- ser animal şi uman. 
- medicamente pentru 
medicina umana şi 
veterinara 
vaccinuri microbiene 
- toxine 
seruri, culturi de micro-organisme  destinate cercetării, pentru 
medicina veterinara sau umana şi alte produse biologice similare 
toate produsele care au proprietăţi curative sau preventive cu 
privire la maladii umane veterinar. 
Anumite produse avicole 
Vezi Partea a II a , 2.7.1 
- produse contraceptivele şi de remediu. Vezi Partea a II a , 
2.1.3 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi 

alte materii colorante, vopsele şi lacuri, masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi răşinoase; produse de parfumerie sau de toaleta 
preparate şi produse cosmetice 

 

Poziţie Cod S.H.  
* Obiecte admise conditionat (initial interzise incepand cu data de 

1.07.2011– vezi circulara BI- UPU 136/2011) –  cosmetice (exceptand produsele cu codurile SH 3306 si 
3307) - numai sub forma de cadou pentru uz personal sau fara scop comercial – vezi circulara BI- UPU 
34/2012. 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 

preparata, produse de întreţinere şi curtenie, lumânări şi articole 
similare, paste de modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe 
baza de ipsos 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule 
modificate, cleiuri, enzime 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 

Anumite produse avicole. Vezi Partea a II a , 2.1.3 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofolice, substanţe inflamabile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Substanţe inflamabile sau periculoase 

Explozivi 
Chibrituri 
Detonatori-capsule de fulminat de 
mercur 
Pulberi explozive 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Radio-elemente  artificiale  şi  produse  care  conţin  astfel  de 

produse 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Produse antiparazitare pentru uz agricol şi produse similare 

 

 
 
SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC, PRODUSE OBTINUTE PRIN 

PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 
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Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau selarie, articole de voiaj, 
sacose şi produse similare, produse din intestine de animale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana, blanuri artificiale 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN, 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale sau coşuri împletite 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DESEURI ŞI REBUTURI DE HARTIE SAU DE 
CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, deşeuri şi 

rebuturi din hârtie sau carton. 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton, articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din 
carton 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei de 

imprimare, manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 
 

Poziţie 
49.01-11 

Cod S.H. * Obiecte interzise 
Imprimate  ale  autorilor  vietnamezi  tipărite  în  exterior,  fără 
acordul serviciului competent al Republicii Socialiste Vietnam 
Publicaţii ce pot fi considerate periculoase pentru tineri. 
Obiecte contrare ordinii publice 
Obiecte imorale, antireligioase 
Publicaţii care pot revolta masele contra Republicii Socialiste 
Viet nam 
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Documente false care denaturează adevărul, care defăimează 
onoarea  şi demnitatea populaţiei 
Monezi  
Cecuri bancare 
Cecuri la purtător 
Cecuri de călătorie 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Ziare 
Cărţi 
Casete 
Video-casete Compact-
discuri (CD) 
Publicaţii Vezi Partea a II a, 2.8 
Certificate bancare şi dividende în coletele poştale cu valoare 
declarata 
Orice import de mărci poştale ce depăşeşte 100 buc.( anulate 

sau nu) trebuie să ceară aprobarea serviciului poştal central 
 
 

SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 
 

Capitolul 50: Mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 51: Lâna, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din mătase 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale. 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole neţesute, fire speciale, sfori, funii, frânghii şi 
articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
56.01-09 Fire metalice din metale preţioase în scrisori şi colete poştale cu 

valoare declarata 
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Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale, ţesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, 
broderii 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţa sau 

stratificate, articole tehnice din materiale textile 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Haine uzate 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate, seturi, îmbrăcăminte purtata, 

zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10  Haine uzate 

 
 

SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE   DE  ACOPERIT  CAPUL, 
UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE,BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI PĂRŢI DIN   ACESTEA; PENE ŞI PUF 
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi 

părţi ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
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Capitolul 67: Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea, flori artificiale, 
articole din păr uman 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale 

similare 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE 
PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI 

 
Capitolul 71: Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, 

metale preţioase, metale placate cu metale preţioase şi obiecte din 
acestea; bijuterii de fantezie, monezi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
71.02-04 
71.02-09 

 
71.10 
71.13-17 
71.01-18 

Pietre preţioase. 
Aur sau argint, confecţionate sau nu. 
Platină. 
Bijuterii sau alte articole de valoare. 
Monede. 

 

 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Vezi Partea a II a , 2.9, 2.9.1. şi 2.9.2 

 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV : METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72 : Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 73 : Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 74 : Cupru şi articole din cupru 
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Nu există informaţii. 

 
 

Capitolul 75 : Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 76 : Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole d în plumb 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 79 : Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 82 : Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale 
comune ; părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 83 : Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii. 

 
 
SECTIUNEA XVI : MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI 

PĂRŢI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE 
INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE 
DE TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive 

mecanice, părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85  Vezi Partea a II a , 3.4 
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Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; 
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de 
înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de televiziune, părţi şi 
accesorii ale acestor aparate 

 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 

85.01-48 Radio-elemente  artificiale  şi  produse  care  conţin  astfel  de 
elemente 

 
* Obiecte admise conditionat (initial interzise incepand cu data de 

1.07.2011– vezi circulara BI- UPU 136/2011) – telefoane mobile - numai sub forma de cadou pentru uz 
personal sau fara scop comercial – vezi circulara BI- UPU 34/2012. 

BI-UPU 136/2011 
 

* Obiecte admise condiţionat 
Importul aparatelor de radio-recepţie şi transmisie se vor efectua 
pe baza unei declaraţii a serviciului vamal 
Vezi Partea a II a , 3.0.1 
Aparatele de telecomunicaţie Vezi Partea a II a , 3.0.2 

 

 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări 
de trafic 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
86.01-09 În acord cu reglementările SRV 

 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre, părţi şi accesorii ale 
acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 În acord cu reglementările SRV 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţiala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 În acord cu reglementările SRV 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau spaţiala 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 În acord cu reglementările SRV 

 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE  MASURA, CONTROL SAU 
PRECIZIE,  INSTRUMENTE  ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, 
PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de 
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măsura, control sau precizie, instrumente şi aparate medico- 
chirurgicale, instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Echipamente şi instrumente medicale. Vezi Partea a II a , 3.1 

 
Capitolul 91: Orologerie 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
91.01-14 Radio-elemente artificiale 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Brăţări cu monturi de metale preţioase Vezi Partea a II a , 2.8 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: Capitol unic 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Arme, muniţii şi părţi ale acestora 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical. lenjerii de pat, aparate de 

iluminat nedefinite pana acum, reclame publicitare luminoase şi 
articole similare, construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Mobilier medico-chirurgical. Vezi Partea a II a , 3.1 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi 

accesorii ale acestora 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 96: Diferite articole 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
96.01-18 Brichete cu gaz butan 

 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Poziţie  Cod S.H. * Obiecte interzise 
97.01-06 Aceste produse trebuie să fie enumerate în declaraţia serviciului 

vamal şi să respecte prescripţiile Ministerului Culturii şi 
Informaţiei Vezi Partea a II a , 3.1 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale şi produse animale. 

 
2.1.1 Albine, miere ceară şi produse apicole. 
Albinele pot fi importate cu avizul Ministerului Agriculturii. Importul acestora nu este supus 
vreunei formalităţi ale avizului de sănătate. 
Produsele şi echipamentele apicole ( miere şi ceară în toate formele) poate fi importat prin 
prezentarea unui certificat de sănătate eliberat autorităţile competente ale ţării de origine. 
Importul de miere naturală este supus inspecţiei de sănătate. 

 
2.1.2 Lipitori. 
Lipitorile trebuie să se găsească în pământ mlăştinos sau muşchi, în sac de pânza sigilat şi 
plasat într-un al doilea container (cutie de lemn/cos) umplut cu fan sau paie. 

 
2.1.3 Produse animale şi de origine animală destinate pentru consumul uman sau animale de 

companie. 
a. Cazurile derogate( peşte, carne, crabi proaspeţi, creveţi) de la restricţia importului de 

animale sau produse de origine animală  destinat consumului alimentar pentru oameni 
şi animale de companie sunt admise doar sub normele de igienă în vigoare. 

b. Întră în atribuţiile Serviciului de Sănătate controlul obligatoriu în cazurile de încălcare a 
normelor de igienă alimentară, cum ar fi infectarea produselor cu agenţi patogeni 
(bacterii, virusuri parazitare, etc.) sau alte moduri indirecte de infectare prin purtători ( 
muşte, ţânţari, purici, păduchi). 

c. Prepararea produselor alimentare în fabricile de conserve, ambalate în recipienţi 
(conserve) ermetici specifici fabricilor de profil , sunt exceptate de la controlul sanitar. 

 
 
2.2 Plante şi produse din plante. 
a. Fructele şi vegetalele comestibile, industriale, ornamentale, de pădure, farmaceutice, etc. 
plante ori părţi ale acestora, cum ar fi seminţe, fructe, flori, frunze, ramuri, rădăcini, muguri, în 
forme neprelucrate, proaspete sau uscate, suspecte de a deţine boli sau dăunători trebuie supuse 
controlului profilactic. 
Produsele de mai sus, chiar dacă sunt deja prelucrate, dar sunt încă pasibile de a deţine boli ori 
seminţe cu dăunători , cum ar fi orezul, arahidele, făina de orez, pâine şi prăjiturile făcute din 
făină ( pesmeţi, cozonaci, foitaje) bumbac, fire de bumbac, fire de cânepă, preparate 
farmaceutice, produse din lemn, rattan, iută, bambus, etc trebuie de asemenea supuse 
controlului de profilaxie. Produsele care nu ridică suspiciuni de a conţine boli ori dăunători, 
aşa cum ar fi alimentele conservate, dulciuri, produse farmaceutice sub formă de tabletă sau cu 
conţinut de alcool, etc. nu vor fi supuse controlului profilactic. 

 
b. Mostrele de insectar, agenţi patogeni, seminţe dăunătoare, mostre de pământ sau pământ în 
orice formă trebuie să treacă prin testul de imunitate. 

 
c. Instrumentele sau mijloacele de producţie, pregătirea conservării şi transportul produselor de 
mai sus, cum ar fi anvelopele şi materialul de ambalare sunt deasemenea supuse controlului 
profilactic. 

 
d. Animalele şi produsele de origine animală şi plantele şi produsele derivate din acestea 

susceptibile de a conţine, larve, germeni şi dăunători, asemeni celor de păsări de curte, 
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animale domestice, păsări sălbatice, animale sălbatice, piei tăbăcite sau nu, susceptibile 
de a fi purtătoarele unor maladii pe care le poate răspândi sau prin care poate contamina 
mediul înconjurător cu insecte şi seminţe, resturi provenite de la produsele animale 
susceptibile de a fi purtătoare a insectelor parazit de lemn care pot afecta plantele, sunt 
supuse controlului profilactic. 
Costurile controlului profilactic trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile ce privesc 
conţinutul de plante sau produse din plante aflat în trimiterile poştale menţionat în 
paragrafele a,b, şi c şi/sau a unei dovezi de genul unei etichete de serviciu sau vize 
pentru testul de imunitate ce trebuie emis înainte de predarea la destinaţie. 

 
2.3 Produse anti-paraziţi folosite în agricultură. 
Produsele anti-paraziţi folosite în agricultură şi similarele acestora, ambalate pentru vânzarea 
cu amănuntul, pot fi importate doar dacă acestea au avut aprobarea pentru licenţa de import sau 
licenţă de comerţ temporară. Pentru importul unor astfel de produse trebuie obţinut avizul de 
la Serviciul de Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii. 

 
2.4 Tutun. 
Orice  produs  legat  de  produsele  de  tutun  poate  fi  importat  numai  în  conformitate  cu 
reglementările vamale şi autorităţilor competente. 

 
 
 
2.5 Uleiuri minerale. 
Pentru toate produsele legate de combustibili de provenienţă petrolieră, de origine fosilă şi alte 
uleiuri minerale se cere o autorizaţie prealabilă. 

 
2.6 Narcotice. 
Importul narcoticelor, preparatelor farmaceutice şi a produselor speciale ce conţin narcotice 
sunt supuse autorizării date de către Ministerul Sănătăţii, Strada Tiang Vo, Hanoi. 

 
2.7 Produsele farmaceutice. 

 
2.7.1 Medicamente şi alte produse folosite în tratamentul medical. 
Importul de medicamente sau al produselor folosite în tratamentul medical trebuie autorizat de 
către Ministerul Sănătăţii pentru oameni şi de către Ministerul Agriculturii pentru animale. 

 
2.7.2 Contraceptivele. 
Contraceptivele,  altele  decât  cele  medicale  şi  prezervative,  pot  fi  importate  numai  nu 
autorizarea Ministerului Sănătăţii Publice. 

 
 
2.8 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate, caste video sau audio, filme pentru proiectoare, 

fotografii şi discuri cu înregistrări audio sau video, în general a produselor care sunt 
catalogate drept « produse culturale ». 

 
2.8.1 
Pot fi importate fără autorizaţie produsele culturale care sunt atestate de serviciul de cultura şi 
serviciul vamal, care confirma faptul ca aceste produse nu contravin articolului 10 din legea 
presei din Republica Socialista Viet Nam şi care sunt în conformitate cu reglementările 
guvernului din Vietnam. 
2.8.2 
Produsele culturale care necesită autorizarea de către organizaţiile culturale competente sunt : 
-produsele culturale folosite în organizaţiile de cercetare sau propagandă ; 
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- - produsele culturale importate ca donaţii ori cadouri de către serviciile şi organizaţiile 
Vietnamului, importate pe baza unui program de ajutorare, plan de cooperare sau a unui 
program de schimb cultural cu Vietnamul, ori importat pentru participarea la un concursuri, 
festival sau expoziţie ce are loc în Vitnam. 

- Produsele culturale al căror conţinut este mai puţin clar, revizuit sau al căror conţinut teologic 
nu este relevant pentru sectorul "cultura-informare", trebuie să obţină o aprobare scrisa de la 
serviciul cultural 

 
- produsele culturale importate în cantităţi mari. 

 
- 

 
2.8.3 Produsele culturale ale organizaţiilor străine, internaţionale şi ale rezidenţilor străini. 

 
 
- produsele culturale importate în trimiteri diplomatice trebuie să respecte dispoziţiile imunitarii 

prevăzute la articolul 1, cap. V, al legii vamale a Republicii Socialiste Vietnam 
 

Organele de reprezentare diplomatice, organizaţiile internaţionale şi alte organe străine cu 
sediu sau birou de reprezentare şi orice alt personal care nu beneficiază de imunitate 
diplomatica pot importa produse culturale conform prevederilor paragrafului 2.8.2. 

 
În cazul în care persoanele străine intrate pe teritoriul Vietnamului au calitatea de specialişti, 
invitaţi, turişti, studenţi, stagiari, cercetători, aducând produse culturale şi primind produsele 
culturale de la un organ sau instituţie de învăţământ din Vietnam, daca acestea colaborează cu 
serviciul de cultura pentru procedurile de import. 

 
Organismele internaţionale şi persoanele străine autorizate să importe produse culturale în 
scopul cercetării, studiului sau activităţii individuale şi familiale în timpul şederii în Vietnam, 
nu pot utiliza astfel de produse decât la reşedinţa şi domiciliul acestora. 

 
Transferul produselor culturale ale unui organ sau organizaţie din Vietnam pentru circulaţie şi 
propaganda în rândul populaţiei acestei ţări, trebuie să fie autorizat de Ministerul de Cultura şi 
Informaţiei (pentru organele centrale) şi de serviciul de cultura şi informaţie (la nivel local). 

 
Toţi străinii, inclusiv vietnamezii naturalizaţi, care nu întrunesc condiţiile menţionate mai sus, 
trebuie să completeze formalităţile de import în calitate de simpli cetăţeni ai Vietnamului. 

 
Organele de reprezentare diplomatice, organismele internaţionale şi alte organizaţii străine, 
care procura produse artizanale, obiecte de arta vechi de valoare istorica sau artistica, fabricate 
în Vietnam sau în exterior, trebuie să prezinte o declaraţie exacta şi detaliata ataşata declaraţiei 
vamale în momentul sosirii, certificata de serviciul de cultura, cu scopul reexportării. 

 
Produsele culturale al căror conţinut nu corespunde exigentelor cerute la import sau care nu 
sunt autorizate de către guvernul Vietnam pentru propaganda, sunt următoarele: 
- produse refuzate la import, 
- produse reexportate, 
- cu înscrisul ilizibil(şters) sau distruse, 
- reîndrumate, 
- confiscate, 
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2.9  Perlele naturale sau de cultură, pietre şi metale preţioase, obiecte confecţionate din 
aceste materiale. 

2.9.1 
Importul  perlelor  şi  al  pietrelor  preţioase  sunt  supuse  prevederilor  legale  al  Guvernului 
Vietnamului şi sunt acceptate numai în trimiterile asigurate. 
2.9.2 
Metalele încrustate sau placate cu aur, argint sau platină. Aceste articole sunt acceptate la 
import doar dacă acestea sunt expediate în trimiteri sau colete asigurate. 

 
 

3.1 Echipament de telecomunicaţii şi receptori de televiziune. 
 

3.0.1 
Importul receptorilor de televiziune trebuie declarat în declaraţia vamală şi supus taxelor 
vamale. 
3.0.2 
Piesele pentru echipamentele de telecomunicaţii necesită o autorizaţie de funcţionare  eliberată 
de Direcţia Generală a PTT şi o autorizaţie scrisă de la serviciile vamale. 

 
 

3.2 Echipamente şi instrumente medicale. Echipamentul şi instrumentele importate în 
Vietnam trebuiesc să fie autorizate pentru folosinţă în ţara din care provine produsul, 
neexistând o listă a articolelor a căror folosire este interzisă în Vietnam şi care să conţină 
avizul Ministerului Sănătăţii Publice. 

 
 
 

Documentele cererii de import trebuie să includă : 
 
- o broşură de prezentare a produsului ; 
- date tehnice de bază ; 
- autorizaţia de folosinţă din ţara produsului ; 
- certificat al standardelor de calitate din ţara de origine a produsului ; 
- certificatul controlului de calitate de la serviciul de control al guvernului ; 
- certificatul care atestă rezultatul experienţelor terapeutice, eliberat de câteva unităţi medicale 

din Vietnam. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Stabilirea declaraţiei vamale 
Pentru toate trimiterile şi coletele poştale de provenienţa străina trebuie să se completeze 
formalităţile vamale. Aceste formalităţi sunt completate de destinatar sau de reprezentantul 
poştei. Declaraţia vamală se va realiza în doua exemplare specificând următoarele detalii: 
- nume, prenume şi adresa expeditorului/destinatarului 
- ţara de provenienţa şi ţara destinaţiei trimiterii/coletului poştal 
- categoria produselor sau mărfurilor 
Printre altele, pot fi ataşate şi alte indicaţii de tipul: "cadou", "admis provizoriu", "pentru 
corpul diplomatic", "mostre de mărfuri", "produs înapoiat". Declaraţia vamală trebuie să fie 
semnata de destinatar sau de reprezentantul poştei, aceasta semnătura garantând pentru 
conţinutul trimiterii. 

 
3.2 Controlul vamal 
Controlul vamal poate fi efectuat cu sau fără deschiderea ambalajului. Daca serviciul vamal 
efectuează controlul în prezenta destinatarului, este necesară şi prezenta unui agent PTT. Daca 
pe durata controlului, serviciul vamal descoperă ca toate produsele sau o parte din acestea se 
afla pe lista produselor interzise la import, acesta va elibera un act constatator al infracţiunii şi 
va retine produsele sau mărfurile ca proba, pentru a soluţiona cazul conform legii. Potrivit 
fiecărui caz în parte, după un timp determinat, direcţia vamală va decide sancţiunea (daca este 
cazul, trimiterea poate fi confiscata în totalitate, se poate aplica o amenda, mărfurile pot fi 
înapoiate expeditorului sau reţinute temporar pentru destinatar) sau cazul poate fi încredinţat 
altor organe competente. 

 
3.3 Drepturi şi taxe vamale 
Pentru produsele şi mărfurile cărora li se pot aplica drepturi şi taxe vamale, destinatarul trebuie 
să achite drepturile şi taxele conform regulilor, înainte de a primi trimiterea. După completarea 
formalităţilor menţionate mai sus, agentul vamal aplica atestarea sa pe cele doua exemplare ale 
declaraţiei vamale, din care un exemplar rămâne la destinatar iar altul va rămâne la biroul 
vamal. 
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Yemen 
 
 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
01.03 Toate animalele vii din specia porcină. 

 
Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
02.01-10 Carne de porc, amestecată sau nu cu alte feluri de carne. 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee ,moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 4: Produse lactate; oua de pasări: miere naturala; produse comestibile de origine 

animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6: Plante vii, copaci; bulbi, rădăcini; flori tăiate şi produse de floricultura 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 8: Fructe comestibile; coji de citrice sau pepene 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, maţe şi mirodenii 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 10: Cereale 

 
Nu există informaţii 
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Yemen 
 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; insulina; gluten de grâu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau 
medicinale; paie şi furaje 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 13: Lacuri; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
13.01 1302.11 Opium 

 
Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 

necuprinse în alta parte 
 

Nu există informaţii. 
 
 
 

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 
 VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI 

ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
15.01 
15.03 
15.16-18 

Grăsime de porc. 
Grăsime de porc. 
Grăsime de porc. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI 
ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 
 

Nu există informaţii 
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Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină amidon sau lapte; produse de patiserie 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 20: Preparate pe baza de vegetale, fructe, nuci sau alte părţi de plante 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
22.03-08 Toate tipurile de băuturi alcoolice şi categoriile de vinuri. 

 
Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
23.01-09 Cele care nu au indicaţii într-o limba cunoscuta în Yemen. 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 
 

Capitolul 25: Sare; sulf; pământ şi pietre; var şi ciment 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.01 2501.00 Sare fină de masă. 

 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceara minerala 

 
Nu există informaţii 

 
 
 

SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 
INDUSTRIILOR CONEXE 

 
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor 

preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai 
izotopilor 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
28.07 Orice material impregnat cu acid sulfuric. 



28.44 2844.10- 
284450 

Produse ce conţin elemente radioactive. 
 
 
 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.01-42 Morfină, cocaină şi alte droguri. Materiale toxice, caustice sau 

combustibile. 
 
Capitolul 30: Produse farmaceutice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 

colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau produse cosmetice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, 

produse de întreţinere şi curăţenie, lumânări şi articole similare, paste de 
modelat, ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule modificate, 

cleiuri, enzime 
 

Nu există informaţii 
 
Capitolul 36: Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofolice; anumite 

preparate combustibile 
 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
36.01-06 Pulbere şi explozibili, articole pirotehnice şi preparate combustibile. 

 
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
38.01-24 Produse care conţin elemente radioactive. 



SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN 
PRELUCRAREA LOR 

 
Capitolul 39: Produse din plastic şi articole similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 

 
Nu există informaţii. 

 

 
 
SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, 
ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, 
PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute piei tăbăcite 

 
Nu există informaţii. 

 
Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacose 

şi produse similare; produse din intestine de animale 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; produse manufacturate 
 

Nu există informaţii 
 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; 

PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE 
VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE 

 
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 45 : Pluta şi articole din pluta 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 
CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE 
ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din 

hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii, şi alte produse ale industriei de imprimare; 
manuscrise, texte dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11   Publicaţii şi alte produse de presă care fac trimitere la altă religie decât cea 

islamică. Publicaţii şi alte produse de presă israeliene şi orice ar putea 
submina securitatea şi suveranitatea statului. 

 
 
SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 51: Lina, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 52: Bumbac 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 56: Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole din 

acestea 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 57: Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţă sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 60: Materiale tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT   CAPUL, 

UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,    BASTOANE,  BICE, 
CRAVASE ŞI  PĂRŢIDIN  ACESTEA; PENE ŞI  PUF 
PREPARATE ŞI  ARTICOLE  DIN   ACESTEA;   FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 66:  Umbrele, umbrele de soare, para-solari, bastoane, bice, cavase şi parţiale 

acestora 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 67: Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 
uman 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica şi alte materiale similare 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 69: Produse ceramice 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XIV  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE 
PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN 
ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 

71.18 7118.10 
7118.90 

Bani (Valută). Trebuie expediaţi prin mandat poştal. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 
 

Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 73: Produse din fontă, fier şi oţel 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Nu există informaţii 



Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite ,linguri, furculiţe) din materiale comune; 
părţile acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 

 
Nu există informaţii 

 

 
 
SECTIUNEA XVI:  MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

PĂRŢIALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI 
PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, încălzitoare de apa, aparate şi dispozitive mecanice, părţile 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi parţiale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
85.26 8526.10- Dispozitive de ascultare şi bruiaj folosite în comunicaţiile civile sau militare de 

8526.92  ascultare sau bruiaj. 
Dispozitive de comunicaţii folosite în scopuri militare. 



 

85.27 8527.12- Dispozitive de ascultare şi bruiaj folosite în comunicaţiile civile sau militare de 
 8527.90 ascultare sau bruiaj. 

Dispozitive de comunicaţii folosite în scopuri militare. 
 

 
85.17-18 
85.25-27 

* Obiecte admise condiţionat 
Echipament  de  comunicaţii  militare.  Astfel  de  echipamente  trebuie 
autorizate dacă sunt destinate autorităţilor militare. 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 
 

Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţile acestora; 
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţiala 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 

 
Nu există informaţii 

 

 
 

SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 
CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE 
PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- 
CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PĂRŢIŞI 
ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 91: Ceasuri şi parţiale acestora 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 

 
Nu există informaţii 



SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA 
 

Capitolul 93: (Capitol unic) 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
93.01-07 Toate armele şi muniţiile precum şi componente şi accesorii ale acestora 

 
* Obiecte admise condiţionat 

Arme şi părţi ale acestora necesită autorizaţie de la autorităţile competente. 
 
 
SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat 

nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; 
construcţii prefabricate 

 
Nu există informaţii 

 
Capitolul 95: Jucării, jocuri şi articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale 

acestora 
 

Nu există informaţii 
 

 
Capitolul 96: Diferite produse manufacturate 

 
Nu există informaţii 

 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: (Capitol unic) 

 
Nu există informaţii 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
 
2.2 Plante şi 

produse 
vegetale 

Produsele din plante şi seminţele sunt supuse inspecţiei fitosanitare 
de către autorităţile din agricultură, care vor autoriza livrarea la 
destinatar. 

 
 
 
 

2.4 Băuturi 
alcoolice şi alte 
lichide. 

Toate băuturile alcoolice şi toate vinurile, inclusiv lichidele 
alcoolice întrebuinţate în producerea vinului, sunt  interzise; 
excepţie de la interdicţie făcând lichidele alcoolice folosite în scop 
medical, caz în care sunt controlate de către autorităţile medicale 
competente. 

 

2.7 Narcotice.            Toate felurile de narcotice, precum şi produsele farmaceutice care 
conţin narcotice, sunt interzise. Totuşi, stupefiantele destinate în 
scopuri medicale trebuie să fie prescrise de către un medic şi 
totodată sunt sub restricţia controlului medical  competent 
autorizat din cadrul biroului de schimb. 

 

2.8 Produsele 
farmaceutice. 

Produsele farmaceutice fac obiectul controlului autorităţii de 
sănătate din cadrul biroului de schimb, care poate solicita 
informaţii suplimentare înainte de a autoriza predarea la destinatar. 

 

 
 

2.13  Receptori  de 
televiziune. 

Receptorii de televiziune pot fi expediaţi poştal, dar vor fi predaţi 
la destinatar numai după ce aceştia au fost înregistraţi şi autorizaţi 
pentru astfel de echipamente de către Ministerul Informaţilor. 

 

 
 

2.15 Material de 
război. 

Importul materialului de război, armele şi muniţia necesită 
prezentarea unei licenţe eliberată de către autorităţile competente 
în conformitate cu acordurile Ministerului de Interne şi Apărare. 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
 

3.1 Întocmirea 
declaraţiilor 
vamale. 

 

 
Declaraţia vamală în trei exemplare. 

 
 
 

3.2 Necesitatea 
inserării facturilor. 
. 

 
3.3 Necesitatea 
inserării facturilor. 

Originalul  facturii  trebuie  ataşată  când  valoarea  conţinutului 
depăşeşte echivalentul a 1500 de USD 

 
 
Certificatul  de  origine  al  mărfurilor  (bunurilor)  trebuie  ataşat 
atunci când cantitatea indicată bunurilor este de natură comercială. 



Zambia 
 
 
 
 
Administraţia poştală din Zambia nu acceptă trimiterile poştale ce conţin bancnote, valută, 
cecuri de călătoria şi alte obligaţiuni sau bonuri de tezaur. Introducerea unor astfel de bunuri în 
alte trimiteri poştale decât cele recomandate sau cu valoare declarată este interzisă. 
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Zimbabwe 
 

 
Prima parte: 
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit) 

 
 

SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL 
 

Capitolul 1: Animale vii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
01.01-06 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat  de  Directorul 

Serviciilor Veterinare şi de Ministerul Agriculturii. 
 

Capitolul 2: Carne şi organe comestibile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
02.01-10 Sunt admise sub rezerva prezentării  unui  permis  eliberat  de  Directorul 

Serviciilor Veterinare şi de Ministerul Agriculturii, cu excepţia produselor 
gătite, ambalate sau îmbuteliate 

 
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
03.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării  unui  permis  eliberat  de  Directorul 

Serviciilor Veterinare şi de Ministerul Agriculturii, cu excepţia produselor 
gătite, ambalate sau îmbuteliate 

 
Capitolul 4:  Produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de 

origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
04.01-10 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Agriculturii. 
 
 

Capitolul 5: Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
05.01-11 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat  de  Parcurile 

Naţionale şi de Ministerul Agriculturii 
 
 
SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

 
Capitolul 6:  Plante vii; bulbi, rădăcini şi alte produse similare; flori tăiate şi produse de 

floricultura 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
06.01-04 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Responsabilul 

cu Protecţia Plantelor 
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Capitolul 7: Vegetale comestibile şi anumite tipuri de rădăcini şi tuberculi 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
07.01-14 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Responsabilul 

cu Protecţia Plantelor 
 

Capitolul 8: Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau pepene 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
08.01-14 Sunt admise sub rezerva  prezentării  unui  permis  emis  de  Ministerul 

Agriculturii şi a unui permis eliberat de Responsabilul cu Protecţia 
Plantelor 

 
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
09.01-10 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  emis  de  Oficiul  de 

Comercializare a cerealelor. 
 

Capitolul 10: Cereale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
10.01-08 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  emis  de  Oficiul  de 

Comercializare a cerealelor. 
 

Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; insulină; gluten de grâu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
11.01-09 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Oficiul de 

Comercializare a cerealelor. 
 

Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale 
sau medicinale; paie şi furaje 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
12.01-14 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Ministerul 

Agriculturii. 
 

Capitolul 13: Lac, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
13.02 1302.11 Opiumul poate fi importat sub rezerva prezentării unui permis emis de 

Ministerul Sănătăţii şi cel al Agriculturii. 
 

Capitolul 14: Materii pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi 
necuprinse în alta parte 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
14.01-04 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Responsabilul 

cu Protecţia Plantelor 
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SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU 

VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI 
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE 
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

 
Capitolul 15: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
15.01-22 Se solicita un permis emis de Ministerul Agriculturii. 

 
 
SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI 

ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI ÎNLOCUITORI DE TUTUN 
PRELUCRATI 

 
Capitolul 16: Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte 

nevertebrate acvatice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
16.01-05 Sunt  admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  emis  de  Ministerul 

Sănătăţii, Parcurile Naţionale şi de Ministerul Agriculturii 
 
 

Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
17.01-04 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Agriculturii, cu excepţia produselor zaharoase de la pct. 17.04 
 

 
Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
18.01-06 Se solicita un permis emis de Oficiul de Comercializare a cerealelor. 

 

 
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, de făinuri, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 20: Preparate pe baza de legume, fructe, nuci sau din alte părţi de plante 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
20.01-09 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Agriculturii. 
 

Capitolul 21: Preparate alimentare diverse 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
21.05 Îngheţată şi amestecuri pentru îngheţată sunt admise în baza unui permis 
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emis de Ministerul Agriculturii. 

 
 

Capitolul 22: Băuturi alcoolice şi oţet 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
22.01-09 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Industriei şi Comerţului. 
 
 

Capitolul 23: Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
23.01-09 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat  de  Directorul 

Serviciilor Veterinare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii 
 

 
Capitolul 24: Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
24.01-03 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Responsabilul 

cu Protecţia Plantelor 
 
 
 
SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE 

 
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; var şi ciment 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
25.01-30 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Comisia de 

Comerţ a Mineralelor. 
 

Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenuşă 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
26.01-21 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Comisia de 

Comerţ a Mineralelor. 
 
 

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
27.01-16 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Comisia de 

Comerţ a Mineralelor. 
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SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE 

INDUSTRIILOR CONEXE 
 

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici de metale 
preţioase, elemente radioactive, metale rare sau izotopi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
28.01-51 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Comisia de 

Comerţ a Mineralelor şi Ministerul Sănătăţii 
 

Capitolul 29: Produse chimice organice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
29.39 Narcotice 

 

 
29.01-38 
29.40-42 

* Obiecte admise condiţionat 
Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Ministerul Sănătăţii 

 
 
 
 

Capitolul 30: Produse farmaceutice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
30.01-06 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Sănătăţii 
 

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
31.01-05 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Sănătăţii 
 

Capitolul 32: Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materii 
colorante, culori şi vopsele, chit şi masticuri, cerneluri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
32.01-15 Sunt admise sub  rezerva  prezentării unui  permis  eliberat  de Ministerul 

Sănătăţii 
 

Capitolul 33: Uleiuri esenţiale şi reziduale; produse de parfumerie sau produse cosmetice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
33.01-07 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Sănătăţii 
 

Capitolul 34: Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara 
preparata, produse de întreţinere şi curtenie, lumânări şi articole similare, paste de modelat, 
ceara dentara şi preparate dentare pe baza de ipsos 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
34.01-07 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 
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Capitolul 35: Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon modificat; clei; enzime 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 36: Pulbere şi explozibili, substanţe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 
pirofosforice 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
36.01-06 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Inginerul Sef al 

Minelor Statului 
 

Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
37.01-07 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Sănătăţii 
 

Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
38.01-24 Sunt admise sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat de  Ministerul 

Sănătăţii 
 
 
SECTIUNEA VII:  MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE 

PRIN PRELUCRAREA LOR 
 

Capitolul 39: Mase plastice şi articole din mase plastice 
 

39.23 Recipienţi uzaţi 
 

Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE 

DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE 
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, POSETE ŞI OBIECTE 
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE 

 
Capitolul 41: Piei brute şi piei tăbăcite 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
41.01-11 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat  de  Directorul 

Serviciilor Veterinare şi de Parcurile Naţionale 



Capitolul 42: Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, poşete 
şi produse similare; produse din intestine de animale 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
42.01-06 Sunt admise  sub  rezerva  prezentării  unui  permis  eliberat  de  Parcurile 

Naţionale 
 

Capitolul 43: Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale 
 

Nu există informaţii. 
 

 
 
SECTIUNEA IX:  LEMN  ŞI  CARBUNE,  OBIECTE  IMPLETITE  DIN  FIBRE 

VEGETALE, PLUTA 
 

Capitolul 44: Lemn, cărbune şi lucrări din lemn 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 45: Pluta şi obiecte din pluta 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 46: Obiecte împletite din fibre vegetale 
 

Nu există informaţii. 
 
 
SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; 
HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi 

din hârtie sau carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 49: Produse tipografice, de presa şi alte produse ale industriei grafice; texte 
manuscrise sau dactilografiate şi planuri 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
49.01-11 Materiale pornografice şi cu caracter subversiv 



SECTIUNEA XI:  MATERIALE    TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE 
MATERIALE 

 
Capitolul 50: Mătase 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
50.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 51: Lâna, fir fin sau grosier, fire şi ţesături din păr de cal 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
51.01-13 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 52: Bumbac 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
52.01-12 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 

Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de bumbac şi ţesături din acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
53.01-11 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 54: Filamente sintetice sau naturale 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
54.01-08 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
55.01-16 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 56:  Vata, pâsla şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii şi articole 
din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
56.01-09 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 



Capitolul 57: Covoare şi articole similare din materiale textile 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
57.01-05 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 58: Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie; broderii 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
58.01-11 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 

Capitolul 59: Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafaţa sau stratificate; 
articole tehnice din materiale textile 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
59.01-11 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 60: Ţesături tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
60.01-02 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
61.01-17 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
62.01-17 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 63: Alte articole textile confecţionate; seturi, îmbrăcăminte purtata; zdrenţe 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
63.01-10 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 



SECTIUNEA XII: ÎNCALTAMTE, PERUCI, UMBRELE, PARASOLARE, 
BASTOANE, BICIURI, CRAVASE ŞI PĂRŢI DIN ACESTEA; 
PENE APRETATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI 
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

 
Capitolul 64: Îmbrăcăminte, ghetre şi articole similare; părţi din ele 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
64.01-06 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 65: Pălării şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
65.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 66: Umbrele, umbrele de soare, bastoane, biciuri, cravaşe şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
66.01-03 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 67: Pene apretate şi articole din acestea, flori artificiale; articole din păr uman 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
67.01-04 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 
SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, 

AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; 
PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA 

 
Capitolul 68: Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau materiale similare 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
68.01-15 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 69: Produse ceramice 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
69.01-14 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 70: Sticla şi articole din sticla 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
70.01-20 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 



Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 
SECTIUNEA XIV: PERLE  FINE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE 

SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE 
PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE, 
GABLONTURI, MONEZI 

 
Capitolul 71: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
71.01-18 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Oficiul Minelor 

şi a unei licenţe de import eliberată de Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 
 
SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA 

 
Capitolul 72: Fier şi oţel 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
72.01-29 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 73: Produse din fier şi oţel 
 
Poziţie   Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
73.01-26 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
74.01-19 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
75.01-08 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 
 

Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
76.01-16 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
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Capitolul 77: Rezervat 
 

Nu există informaţii. 
 

Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
78.01-06 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
79.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 80: Cositor şi articole din cositor 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
80.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

 
Capitolul 81: Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
81.01-13 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 82: Unelte şi scule, tacâmuri din metal; părţi din metal ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte interzise 
82.11 8211.93  Bricege, cuţite cu lame fixe 

 
 
 

82.01-10 
82.12-15 

* Obiecte admise condiţionat 
Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 
Ministerul Comerţului şi Industriei 

 

 
 
 

Capitolul 83: Articole diverse din metale comune 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
83.01-11 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
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SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 
PĂRŢI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU 
DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE 
TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 84: Reactori nucleari, boilere, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
84.01-85 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei 
 

Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 
imagini şi sunete de televiziune, părţi şi accesorii ale acestor aparate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
85.01-48 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
Echipamentele de comunicaţie pentru  radio şi televiziune trebuie să fie 
însoţite de o licenţă eliberată de Compania de telecomunicaţii din 
Zimbabwe 

 
 
SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; 

aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
86.01-09 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 

Capitolul 87: Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
87.01-16 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 

Capitolul 88: Navigaţie aeriana sau spaţială 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
88.01-05 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 

Capitolul 89: Navigaţie maritima sau fluviala 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
89.01-08 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 



SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE 
MEDICO-CHIRURGICALE; OROLOGERIE; 
INSTRUMENTE MUZICALE, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE 
ACESTORA 

 
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de 

control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; 
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
90.01-33 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 

Capitolul 91: Ceasuri şi părţi ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
91.01-14 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 

Capitolul 92: Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
92.01-09 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 
 
 
SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA 

 
Capitolul 93: (Capitol unic) 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
93.01-07 Sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Serviciul pentru 

Controlul Armelor şi a unei licenţe eliberate de Ministerul Comerţului şi 
Industriei 

 
 
SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE 

 
Capitolul 94: Mobilier, mobilier medico-chirurgical; articole de lenjerie; aparate de 

iluminat nedefinite pana acum; reclame publicitare luminoase şi articole 
similare; construcţii prefabricate 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
94.01-06 Sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de 

Ministerul Comerţului şi Industriei. 



Capitolul 95: Jucării, jocuri, articole pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora 
 

Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
95.01-08   Jucăriile care conţin materii periculoase trebuie să fie însorite de un permis 

eliberat de Ministerul Sănătăţii. Este necesară şi licenţă de import eliberată 
de Ministerul Industriei şi Comerţului 

 
Capitolul 96: Diverse articole 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
96.01-18 Fildeşul trebuie să fie însoţit de un permis eliberat de Parcurile Naţionale şi 

de licenţă de import eliberată de Ministerul Industriei şi Comerţului 
 
 
 
SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI 

 
Capitolul 97: Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi 

 
Poziţie Cod S.H. * Obiecte admise condiţionat 
97.01-06 Sunt admise  cu  rezerva  prezentării  unui  permis  de  import  eliberat  de 

Muzeele Naţionale 



Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
2.1 Animale, produse de origine animală 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui certificat eliberat de Directorul Serviciilor 
Veterinare şi de Ministerul Agriculturii 
2.1.1. Carne şi produse comestibile din carne 
- se aplica dispoziţiile paragrafului 2.1.cu excepţia produselor gătite sau conservate 
2.1.2. Peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 
- se aplica dispoziţiile paragrafului 2.1.cu excepţia produselor gătite sau conservate 
2.1.3. Lapte şi produse lactate, oua, miere naturala, produse comestibile de origine animală 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Ministerul Agriculturii 

 
2.2. Vegetale şi produse vegetale 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Ministerul Agriculturii şi 
Ministerul Sănătăţii. 
2.2.1. Cereale, cafea, ceai, mate şi condimente 
- sunt admise   sub rezerva prezentării   unui permis eliberat   de Oficiul de 
Comercializare a cerealelor. 

 
2.3. Produse antiparazitare de uz agricol 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Ministerul Agriculturii 

 
2.4. Băuturi, lichide alcoolice 
- sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberată de Ministerul 
Industriei şi Comerţului 

 
2.5. Tutun 
- produsele ce conţin tutun sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de 
agentul responsabil cu protecţia plantelor 

 
2.6. Uleiuri minerale 
- sunt   admise   sub rezerva   prezentării   unui permis   eliberat de Comisia   de 
Comercializare a Produselor Minerale. 

 
2.7. Narcotice 
- narcoticele   sunt   interzise.   Este   necesară   obţinerea   unui   permis   din   partea 
Ministerului Agriculturii. 

 
2.8. Produse farmaceutice 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Secretariatul Ministerului 
Sănătăţii. 

 
2.11. Cârti, broşuri, ziare, imprimate 
- importul produselor de editura sau de presa cu conţinut pornografic sau subversiv 
este interzis. 



2.12. Perle fine sau de cultura, pietre preţioase, metale preţioase, lucrări din aceste 
materiale, bijuterii de fantezie 
- sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberate de Ministerul 
Industriei şi Comerţului 

 
2.13. Aparate de televiziune 
- sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberate de Ministerul 
Industriei  şi   Comerţului   precum   şi   a   unei   autorizaţii   eliberate   de   Compania   de 
Telecomunicaţii din Zimbabwe. 

 
2.14. Instrumente de măsura 
- sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberate de Ministerul 
Industriei şi Comerţului. 

 
2.15. Materiale de război 
- sunt admise sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Serviciul pentru 
Controlul Armelor, precum şi a unei autorizaţii eliberate de Ministerul Industriei şi 
Comerţului 

 
2.16. Jocuri mecanice, jucării 
- sunt admise sub rezerva prezentării unei licenţe de import eliberate de Ministerul 
Industriei şi Comerţului 

 
Alte dispoziţii particulare privind importul produselor în Zimbabwe 
- administraţia   Poştală   din   Zimbabwe   nu   admite   în   trimiteri   poştale   simple, 
recomandate şi EMS următoarele: 
- monezi, bilete de banca, bancnote sau orice alte valori la purtător 
- cecuri de călătorie 
- platina, aur sau argint, prelucrate sau nu 
- bijuterii şi alte obiecte preţioase 



Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale 
- trebuie indicat, în declaraţia vamală, greutatea neta sau cantitatea şi valoarea 
diferitelor articole conţinute într-un pachet, precum şi orice alte informaţii care pot uşura 
calculul taxelor vamale. 
De exemplu, trebuie precizat daca este vorba de mărfuri reexpediate în Zimbabwe. Atunci 
când mărfurile sunt reexpediate după reparare, trebuie indicat costul acestei operaţii. 
Totodată, este necesară semnătura autorizata a consignatarului sau a unui responsabil al 
întreprinderii comerciale interesate. 

 
3.2. Necesitatea introducerii facturilor 
- este recomandata introducerea facturilor. 

 
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 
- este recomandata atestarea originii mărfurilor. Autoritatea vamală poate insista să se 
prezinte facturi conforme cu mărfurile importate în coletele poştale comerciale. 

 
3.5. Dispoziţii contencioase 
- trimiterile poştale care sunt însoţite de o declaraţie vamală falsa pot fi reţinute de 
autoritatea vamală. 
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	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE    ŞI
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a II-a:
	1. Animale şi produse de origine animală
	2. Vegetale şi produse vegetale
	3. Grăsimi  şi  uleiuri  animale  sau  vegetale;  produsele  lor  de  disociere,  grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală
	4. Produse ale industriei alimentare: băuturi, alcool şi oţet; tutun şi înlocuitorii săi
	5. Produse minerale
	6. Produse ale industriei chimice şi industriei conexe
	7. Materii plastice şi lucrări din acestea, cauciuc şi lucrări din cauciuc
	8. Piei,  blanuri;  articole  de  selarie;  obiecte  de voiaj,  poşete  şi obiecte  similare  şi
	9. Lemn, cărbune de lemn şi lucrări în lemn; pluta şi lucrări din pluta; împletituri în fibre vegetale
	10. Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi resturi de hârtie sau carton; hârtie
	11. Materiale textile şi lucrări din acestea
	12. Pantofi, pălării, umbrele, bastoane, bice, cravaşe şi partile lor
	13. Lucrări din piatra, ipsos, ciment, mica sau materiale similare; produse ceramice, sticla şi lucrări din sticla
	14. Perle fine de cultura, pietre preţioase sau similare; metale preţioase placate sau dublate cu materiale preţioase şi lucrări din aceste metale; gablonzuri; monezi
	15. Metale comune şi obiecte din acestea
	16. Maşini şi aparate; materiale electrice şi parti ale acestora, aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a imaginii şi sunetului în televiziune; parti şi accesorii ale acestor aparate
	17. Vehicule terestre, aeriene si acvatice si alte echipamente de transport
	18. Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, control sau precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente de muzica; parti şi accesorii ale acestora
	19. Arme, muniţii, partile şi accesoriile ale acestora
	20. Mărfuri şi produse diverse
	21. Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi

	Partea a III-a:
	1. Întocmirea declaraţiilor vamale.
	2. Necesitatea inserării facturilor
	3. Necesitatea atestării originii bunurilor.
	4. Dispoziţii vamale diverse
	5. Dispoziţii de carantina pentru trimiterile internationale sosite în Australia
	Informaţii importante:
	Articolele  de  carantina  care  vor  fi  înlăturate  din  trimiterile  expediate  către Australia
	6. Dispoziţii contencioase
	7. Restricţii la import
	Ambalaje
	6. Dispoziţii contencioase
	7. Restricţii la import
	Ambalaje


	Azerbaidjan
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II:  PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Azerbaidjan
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT,
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Azerbaidjan
	SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Azerbaidjan
	Partea a doua:
	Partea a treia:
	3.1 Intocmirea declaraţiilor vamale
	3.4 Dispoziţii vamale diverse


	BAHRAIN
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE SI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI   SI   ULEIURI   DE   ORIGINE   ANIMALA   SAU
	SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE;  BAUTURI,
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  SI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE SI PIEI TABACITE, BLANURI SI PRODUSE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE SI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE SI CARTON SI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL,
	SECTIUNEA XIII:   ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,    AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA SI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE SI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE SI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVII: Autovehicule, aeronava, nave si echipamente conexe
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  SI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE SI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI SI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a doua:
	Partea a treia:

	BANGLADESH
	Obiecte interzise

	BARBADOS
	Obiecte interzise:


	Belarus
	Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit)
	SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	Toate coletele ce contin carne de porc sau produse din canre de porc vor fi returnate la expeditor.(circulara 84/11.04.2011)


	Belarus
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Belarus
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Belarus
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Belarus
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Belarus
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Belarus
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, POSETE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Belarus
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Belarus
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Belarus
	SECTIUNEA XIV: PERLE FINE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE; GABLONTURI, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Belarus
	SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI  ALE  ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE  REPRODUS IMAGINI  ŞI SUNETE  DE  TELEVIZIUNE  ŞI  PARTI  ŞI  ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  CONTROL SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;      OROLOGERIE;       INSTRUMENTE
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	INTERDICTII la transportul prin trimiteri postale internationale catre Belarus:
	Partea a treia:

	Belgia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Belgia
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Belgia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Belgia
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Belgia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Belgia
	Belgia
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Belgia
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Belgia
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Belgia
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Belgia
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE   ŞI   OBIECTE   DIN   ACESTEA;   BIJUTERII FANTEZIE, MONEZI

	Belgia
	SECTIUNEA XVII: Autovehicule, aeronave, nave si echipamente conexe
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Belgia
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Belgia
	Restricţii la importul prin posta

	Belgia
	Partea a doua:

	Belgia
	Belgia
	Belgia
	Belgia
	Belgia
	Partea a treia:

	Belgia
	__...,•....._ _ ._ ,...._n
	""'"'"'"' ..._.-
	....- "'
	Prima parte:
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	Benin nu a publicat partea a II-a şi partea a III-a.

	BOLIVIA
	SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL




	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I - ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Bosnia - Herţegovina
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Bosnia - Herţegovina
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Bosnia - Herţegovina
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE FINE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, OBIECTE PLACATE SAU DUBLATE DE METALE PRETIOASE; GABLONTURI, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI  ALE  ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE  REPRODUS IMAGINI  ŞI SUNETE  DE  TELEVIZIUNE  ŞI  PARTI  ŞI  ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: AUTOVEHICULE, NAVE AERONAVE ŞI ECHIPAMENTE CONEXE
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; OROLOGERIE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	2.1 Animale şi produse 2.1.1. Albine, lipitori şi viermi de mătase
	2.1.2.Produse alimentare de origine animală şi apicole
	2.2.2. Cereale şi făină, uleiuri vegetale şi grăsimi; cacao, produse din cereale, zahăr şi produse din zahăr, paste, produse din legume, fructe şi alte părţi din plante şi alte alimente
	2.2.3. Seminţe
	2.8.1. Produse cosmetice şi de toaleta
	2.8.2. Substanţe dăunătoare stratului de ozon
	ziare şi materiale tipografice
	articole din acestea,
	de măsura
	instrumente financiare de schimb pe pieţe financiare

	Partea a treia:

	Botswana
	Articole interzise la import
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

	Brazilia
	Brazilia
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; CAUCIUC ŞI ARTICOLE DIN CAUCIUC
	SECTIUNEA VIII: PIEI  BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE
	SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; , CARBUNE DE LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN  PLUTA,  FABRICATE  DIN PAIE, DIN ALFA SAU ALTE MATERIALE DE IMPLETIT; COSURI ŞI IMPLETITURI
	SECTIUNEA X:  PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN   ALTE   MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI ŞI REBUTURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON  ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE     ŞI     ARTICOLE     DIN     ACESTEA;
	MATERIALE  SIMILARE; PRODUSE  CERAMICE;
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII:  MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI:  OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:

	Brunei Darusalam
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Brunei Darusalam
	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA XV:  METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Brunei Darusalam
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Brunei Darusalam
	Partea a doua:
	Partea a treia:
	BULGARIA

	BURUNDI
	CAMBOGIA


	Canada
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ, PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE  ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA
	SECTIUNEA X: CLEI  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE  MATERIALE  FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU CARTON, HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE, PRODUSE CERAMICE, STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA, BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII:  MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX:  MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI:  OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	1. Produse animale
	2. Plante şi produse vegetale
	3.Tutun
	4. Produse farmaceutice
	5. Parfumuri şi cosmetice
	6. Fauna şi Flora sălbatică
	7. Materiale imprimate
	8. Diamante
	9. Arme de foc
	10. Băuturi alcoolice

	Partea a treia:
	Întocmirea declaraţiilor vamale:
	Articole interzise ca import

	CEHIA
	CHILE

	China
	Partea 1
	SECTIUNEA I: Animale şi produse ale regnului animal. Plante şi produse ale regnului vegetal
	Capitolul II Produse ale regnului vegetal
	Capitolul III  Alte obiecte de carantină


	China
	SECŢIUNEA II: Alte obiecte interzise la import
	SECŢIUNEA III: Obiecte interzise la export
	SECŢIUNEA IV: Articole supuse interdicţiilor atât la import cat şi la export
	I. Articole supuse restricţiilor la import:


	China
	II. Articole supuse interdicţiilor la export

	China
	Partea a doua:

	Cipru
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Cipru
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Cipru
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVII: Vehicule, aeronave, nave şi echipamente de transport conexe
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Comore
	Obiecte interzise la import

	Coreea (Rep.)
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Coreea (Rep.)
	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII:   PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA IX :   LEMN,   CARBUNE   DIN   LEMN   ŞI    ARTICOLE    DIN LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE ŞI OBIECTE DIN FIBRE VEGETALE IMPLETITE
	SECTIUNEA X:  PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE FIBROASE CELULOZICE,   DESEURI   DE   HARTIE   SAU DE   CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA XI MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Coreea (Rep.)
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA, BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE  ACESTORA, APARATE  DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE  TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	21 Animale, produse animale şi de origine animală
	22 Vegetale şi produse vegetale
	23 Seminţe
	24 Rădăcini de dud şi oua de viermi de mătase
	25 Păsări şi animale
	26 Castane, conuri, iuiube (ziziphus jujuba)
	27 Articole care încalcă drepturile de autor, patentele, modelele
	28. Stupefiante
	29 Materii radioactive şi radio-izotope
	30  Material de război
	31 Echipament radio
	32 Echipamente de telecomunicaţii
	33 Cărţi, publicaţii, filme şi producţii video
	34 Bunuri care pot dezvălui informaţii confidenţiale guvernamentale sau care ar putea fi folosite în spionaj
	35 Monezi, bancnote, bilete de banca contrafăcute, falsificate sau imitaţii
	36. Importul de mijloace de plata, etc
	Partea a treia:
	31 Redactarea declaraţiilor vamale
	32 Diverse dispoziţii vamale
	Alte informaţii vamale (cf. circularei BI al UPU nr. 428/2003)
	**
	Ţările autorizate să expedieze prin posta produse de origine animală cu destinaţia Coreea (Rep)

	COASTA DE FILDES
	Obiecte interzise


	Croatia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Croatia
	Croatia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Croatia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Croatia
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII:  VEHICULE, AVIOANE,  AMBARCATIUNI ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	2.2 Vegetale şi produse vegetale
	Partea a treia:

	Cuba
	Articole interzise la import

	Danemarca
	Prima parte:
	SECTIUNEA I:                           ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Danemarca
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Danemarca
	Danemarca
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Danemarca
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Danemarca
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Danemarca
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Danemarca
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Danemarca
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Danemarca
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Danemarca
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Danemarca
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT

	Danemarca
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Danemarca
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	DIVERSE OBIECTE INTERZISE

	Danemarca
	Partea a doua:
	2.1. Animale şi produse din regnul animal
	2.2 Vegetale şi produse vegetale


	Danemarca
	2.4 Băuturi alcoolice
	2.5 Tutun
	2.6 Produse minerale

	Danemarca
	2.7 Stupefiante
	2.8 Produse farmaceutice

	Danemarca
	2.10 Textile
	2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
	2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre şi metale preţioase, lucrări din acestea, bijuterii fantezie.
	2.13 Metale comune
	2.14 Material de transport
	2.15 Jocuri şi jucării

	Danemarca
	Partea a treia:

	Danemarca
	Danemarca
	3.4.3 Formalităţi de control ale comerţului exterior

	Danemarca
	3.5 Dispoziţii legale
	Produse interzise

	Danemarca
	Alte produse admise condiţionat
	Alte produse interzise la import sau admise condiţionat în coletele poştale

	Danemarca
	Lista adreselor autorităţilor daneze competente
	DJIBOUTI

	Ecuador
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Ecuador
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE  ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;   PRODUSE   ALE DISOCIERII   LOR;   GRASIMI ALIMENTARE  PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V:  PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN  LEMN;  PLUTA  ŞI OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU   SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE   CU   METALE   PRETIOASE   ŞI OBIECTE   DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: VEHICULE DIVERSE, MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Ecuador
	Partea a treia:

	Egipt
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Egipt
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;   PRODUSE   ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE  PRELUCRATE; CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Egipt
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN LEMN; PLUTA ŞI OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE  ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE SOARE,   BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,   METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: VEHICULE,  A E R O N A V E ,  N A V E  S I  E CHIPAMENTE C O N E X E
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Egipt nu a publicat partea a II-a şi a III-a.

	Elvetia şi Liechtenstein
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ


	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Elvetia şi Liechtenstein
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Elvetia şi Liechtenstein
	Partea a doua:

	Elvetia şi Liechtenstein
	Elvetia şi Liechtenstein
	Elvetia şi Liechtenstein
	Elvetia şi Liechtenstein
	Elvetia şi Liechtenstein
	Partea a treia:
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PĂRŢI DIN   ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE ŞI  ARTICOLE  DIN   ACESTEA;   FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PĂRŢILE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT  SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XVII: autovehicule, nave, aeronave si echipamente conexe
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU  CINEMATOGRAFICE,  DE  MASURA,  DE  CONTROL SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Emiratele Arabe Unite
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Emiratele Arabe Unite
	Partea a doua:
	2.1 Animale şi produse de origine animală
	2.2 Plante şi produse vegetale
	2.3.1 Produse anti- parazitare destinate uzului în agricultura
	2.8. Produse farmaceutice
	3.1 Cărţi,  broşuri, ziare, imprimate


	Emiratele Arabe Unite
	Emiratele Arabe Unite
	ERITREA
	1. Posta de scrisori
	2. Colete postale

	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Estonia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Estonia
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Estonia
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Estonia
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Estonia
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Estonia
	Estonia
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI

	Estonia
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Estonia
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Estonia
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Estonia
	Partea a doua:
	Partea a treia:

	Estonia
	Etiopia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Etiopia
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU VEGETALĂ;  PRODUSE  ALE  DISOCIERII   LOR; GRASIMI                             ALIMENTARE   PRELUCRATE;CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Etiopia
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Etiopia
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Etiopia
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Etiopia
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE  DIN  LEMN;  PLUTA  ŞI OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Etiopia
	Etiopia
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE   CU METALE   PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE

	Etiopia
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Etiopia
	SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE  ACESTORA; APARATE  DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE   TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII:  VEHICULE DIVERSE, MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Etiopia
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
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	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:

	Italia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Italia
	Italia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Italia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Italia
	Italia
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Italia
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Italia
	Italia
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT, AZBEST, MICA  SAU  ALTE  MATERIALE  SIMILARE;  PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Italia
	SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Italia
	Italia
	SECTIUNEA XVII: ECHIPAMENTE  DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Italia
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Italia
	Partea a doua:

	Italia
	Italia
	Italia
	Italia
	Partea a treia:

	Italia
	Articole interzise la import

	Japonia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Japonia
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI  ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII:  MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC,  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA, ARTICOLE DE  CURELARIE  ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE DE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN,  CARBUNE   DE   LEMN   ŞI   ARTICOLE   DIN LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN  PLUTA,  ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE,  DESEURI   ŞI   REBUTURI   DE   HARTIE SAU CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI  PARTIDIN
	ARTICOLE DIN STICLA
	BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU     DE      REPRODUS     SUNETUL,      APARATE
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	SECTIUNEA XXII: OBIECTE   INTERZISE CONFORM ART.14 DIN LEGEA NATIONALA POŞTALĂ
	SECTIUNEA XXIII: ALTE ARTICOLE
	Partea a treia:

	Kazahstan
	Lista articolelor interzise şi neadmise la import
	Lista articolelor admise condiţionat la import
	Lista articolelor admise condiţionat la import în Kazahstan în trimiteri internaţionale:


	Kazahstan
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Kenia
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Kenia
	Kenia
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Kenia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Kenia
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:  PIEI  BRUTE  ŞI  TABACITE,  BLANURI  ŞI   PRODUSE   DIN ACESTEA; ARTICOLE DE  CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE  DE  VOIAJ,   SACOSE  ŞI  OBIECTE  SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Kenia
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Kenia
	SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Kenia
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE,   UMBRELE DE SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Kenia
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Kenia
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT

	Kenia
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Kenia
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Kenia
	Partea a doua:
	2.15. Materiale de război


	Kenia
	Partea a treia:
	KYRGHYZISTAN
	Obiecte interzise

	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ


	Kuwait
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Kuwait
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Kuwait
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Kuwait
	Prima parte:
	Anexa.
	Capitolul 2


	Kuwait
	Partea a doua:
	2.1 Animale şi produse de origine animală
	2.2 Plante şi produse vegetale
	2.3 Produse anti-parazitare utilizate în agricultura
	2.4 Tutun
	2.5 Uleiuri minerale


	Kuwait
	2.11. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
	2.16. Jucării, jocuri mecanice.

	Kuwait
	Partea a treia:
	Articole interzise la import

	Lesotho
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Lesotho
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE, CEARA  DE  ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Lesotho
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Lesotho
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Lesotho
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Lesotho
	SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI  ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Lesotho
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, PALARII,  UMBRELE, UMBRELE  DE SOARE,   BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA;  PENE  ŞI  PUF  ŞI   ARTICOLE  DIN  ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, OROLOGERIE,  INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Letonia
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Letonia
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Letonia
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Letonia
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Letonia
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Letonia
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Letonia
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT

	Letonia
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Letonia
	Partea a treia:
	Articole interzise la import
	LIBIA
	Obiecte interzise
	La fel ca şi Elveţia.


	Lituania
	Prima parte:
	SECTIUNEA I:                           ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II:                   PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Lituania
	Lituania
	Lituania
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Lituania
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Lituania
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Lituania
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Lituania
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE

	Lituania
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Lituania
	Lituania
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI

	Lituania
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Lituania
	Lituania
	Lituania
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Lituania
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Lituania
	Partea a doua:

	Lituania
	Lituania
	Partea a treia:

	Lituania
	Luxemburg
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	2.1. Animale şi produse din regnul animal
	2.1.2 Produse din regnul animal (produse animaliere şi de origine animală destinate consumului uman sau animalelor de companie)
	2.2. Vegetale şi produse vegetale
	2.93 Arme şi muniţii
	2.29 Stupefiante

	Partea a treia:
	3.1.Completarea declaraţiilor vamale
	3.2 Necesitatea introducerii facturilor
	3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor


	Macao
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Macao
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Macao
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Macao
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Macao
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE  ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU EXCEPTIA VIERMILOR DE MATASE)
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN,  PRELUCRARI  DIN  LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE ŞI CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Macao
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Macao
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE SOARE, BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF, PREPARATE  ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Macao
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA,  PIETRE  PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Macao
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETE, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Macao
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; CEASORNICARIE;INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Macao
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Macao
	Partea a doua:

	Macao
	Partea a treia:

	Macedonia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Macedonia
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE  ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE  PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Macedonia
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Macedonia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Macedonia
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Macedonia
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:   LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X:  PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE  HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Macedonia
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Macedonia
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE,             CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;   FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Macedonia
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Macedonia
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Macedonia
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Macedonia
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Macedonia
	Partea a doua:
	2.1. Animale şi produse de origine animală
	2.2. Legumele şi produsele  de origine vegetală
	2.3.Produse antiparazitare şi de uz agricol
	2.4. Băuturi alcoolice
	2.8. Produse farmaceutice


	Macedonia
	2.10. Articole  din cauciuc
	2.11.  Cărţi,
	2.12. Perle fine sau de cultura,  pietre şi metale preţioase, articole din aceste materiale, bijuterii de fantezie
	2.14. Instrumente de măsură
	2.15. Materiale  de război

	Macedonia
	Macedonia
	Partea a treia:
	3.1 Întocmirea declaraţiei vamale
	3.2 Necesitatea de inserare a facturii
	3.3 Necesitatea  de atestare a originii bunurilor
	3.4 Prevederi
	3.5 Prevederi cu privire la încălcări


	Macedonia
	Madagascar
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Madagascar
	ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ

	Madagascar
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Madagascar
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Madagascar
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Madagascar
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE

	Madagascar
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DEŞEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Madagascar
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT   CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,    BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PĂRŢIDIN  ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE ŞI  ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Madagascar
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE ŞIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE   CU METALE  PRETIOASE   ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Madagascar
	Madagascar
	SECTIUNEA XVI: MAŞINI ŞI APARATE, EGHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PĂRŢIALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Madagascar
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU  CINEMATOGRAFICE, DE  MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE,  INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE  MUZICALE, PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PĂRŢIŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Madagascar
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Madagascar
	Partea a doua:
	2.1 Animale şi produse de origine animală
	2.2 Plante şi produse vegetale
	2.4 Băuturi, lichide alcoolice.
	2.6 Uleiuri minerale.
	2.8 Produsele farmaceutice.
	2.9 Chibrituri   pe bază chimică.
	30/2.10 Articole din cauciuc.
	ziare, imprimate.
	32/2.12 Perle naturale sau de cultura,         pietre
	34/2.14
	35/2.15 Material de război.
	36/2.16 Jocuri mecanice, jucării.

	Partea a treia:
	3.1 Completarea declaraţiei vamale
	3.2 Necesitatea introducerii facturilor
	3.3.Necesitatea   de a dovedi originea bunurilor.
	3.4 Diferite prevederi vamale.
	3.5 Dispoziţii contencioase.


	Malaezia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE CU   METALE PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA IX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	2.1. Animale şi produse animale
	2.2. Plante şi produse din plante
	2.3 Produse anti – parazitare de uz agricol
	2.4. Băuturi alcoolice
	2.5.Ţigări, tutun
	2.7.Narcotice
	2.8.Produse farmaceutice
	2.10. Benzi magnetice – casete
	2.12. Perle naturale sau artificiale, pietre şi metale preţioase, articole din acestea şi imitaţii, monezi, platina, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii sau alte articole de valoare
	2.15. Îmbrăcăminte şi echipament militar
	2.16. Echipament electric şi componente ale acestuia

	Partea a treia:
	3.1. Intocmirea declaraţiilor vamale
	3.2. Necesitatea ataşării facturilor simple sau consulare, etc.
	3.4. Alte prevederi
	3.5 Prevederi legate de confiscarea trimiterilor postale de catre administratia vamala ca rezultat a unei declaratiei vamale false.


	Malawi
	Obiecte interzise la import
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE  ALE  INDUSTRIEI  ALIMENTARE; BAUTURI,LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE CU   METALE  PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI:  MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA IX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX; MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	2.1. Animale şi produse animale
	2.15. Îmbrăcăminte şi echipament militar
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	MALTA
	Obiecte interzise

	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Marea Britanie
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Marea Britanie
	Marea Britanie
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

	Marea Britanie
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Marea Britanie
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Marea Britanie
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Marea Britanie
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Marea Britanie
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Marea Britanie
	Marea Britanie
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU  DE CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU  SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI

	Marea Britanie
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Marea Britanie
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT

	Marea Britanie
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Marea Britanie
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Marea Britanie
	Partea a doua:

	Marea Britanie
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	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Maroc
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Maroc
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Maroc
	Maroc
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE ŞI OBIECTE DIN LEMN;  PLUTA  ŞI OBIECTE DIN PLUTA; ARTICOLE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE

	Maroc
	SECTIUNEA X : PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale

	Maroc
	SECTIUNEA XII : INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE SOARE,   BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE  ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Maroc
	SECTIUNEA XIII : ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Maroc
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Maroc
	SECTIUNEA XVIII : INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Maroc
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Maroc
	Partea a doua:

	Maroc
	Partea a treia:
	MAURITANIA
	Obiecte interzise


	Mauriţius
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Mauriţius
	Mauriţius
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;
	Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase

	Mauriţius
	Capitolul 18: Cacao şi produse preparate din cacao
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Mauriţius
	SECTIUNEA VI: PRODUSE   ALE   INDUSTRIEI   CHIMICE   SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Mauriţius
	SECTIUNEA VII: MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Mauriţius
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE (CU EXCEPTIA VIERMILOR DE MATASE)
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE ŞI CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Mauriţius
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	8 Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	Nu există informaţii.
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF, PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN


	Mauriţius
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE;
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; GABLONTURI, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Mauriţius
	SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI  PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE  INREGISTRAT SAU

	Mauriţius
	SECTIUNEA XVII: VEHICULE TERESTRE, AERIENE ŞI MARITIME ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Mauriţius
	CONTROL SAU   PRECIZIE,   INSTRUMENTE           ŞI
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Mauriţius
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Mauriţius
	Partea a doua:
	2.1 Animale şi produse de origine animală
	2.8 Produse farmaceutice
	2.14 Instrumente de măsurat
	2.16 Jocuri mecanice, jucării


	Mauriţius
	Partea a treia:
	3.1 Completarea declaraţiilor vamale


	Mauriţius
	Anexa 1
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Mexic
	Mexic
	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII  LOR; GRASIMI                             ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Mexic
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Mexic
	SECTIUNEA IX:  LEMN,  CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA  ŞI  ARTICOLE  DIN  PLUTA;  ARTICOLE  DIN   FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE

	Mexic
	SECTIUNEA X: PASTA  DE  LEMN  SAU  DIN  ALTE  MATERIALE FIBROASE CELULOZICE;   DESEURI   DE   HARTIE   SAU   DE   CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Mexic
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Mexic
	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE, BICE,               CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Mexic
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	OBIECTE DIN  ACESTEA;  BIJUTERII  DE  FANTEZIE,
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Mexic
	Mexic
	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Mexic
	Mexic
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

	Mexic
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Mexic
	SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Mexic
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	2.1 Animale şi

	Mexic
	2.2. Vegetale şi produse vegetale
	2.3. Produse antiparazitare pentru uz agricol
	2.4 Băuturi alcoolice

	Mexic
	2.8 Produse farmaceutice
	2.9 Chibrituri chimice
	2.10 Obiecte din cauciuc

	Mexic
	2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
	2.12. Perlele fine sau de cultura, pietrele şi metalele preţioase, lucrările din                aceste
	2.14. Instrumente de măsură
	2.15 Echipamente de război
	2.16 Aparate de joc, jocuri
	3.1. Completarea declaraţiilor vamale
	3.2 Necesitatea inserării facturilor
	3.3 Necesitatea de a justifica originea mărfurilor
	3.4 Dispoziţii vamale diverse
	3.5 Dispoziţii contencioase

	Moldova
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Moldova
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII  LOR; GRASIMI                             ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI  OTET;  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE  DE  ACOPERIT   CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE DE  SOARE,   BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI  PARTI  DIN ACESTEA; PENE ŞI  PUF PREPARATE  ŞI  ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, PLACAJE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI: MASINI  ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX:  ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	2.1 Animale, produse animaliere şi de origine animală
	2.2. Legume şi produse vegetale
	2.3. Produse antiparazitare pentru uzul agricol
	2.4. Băuturi, lichide alcoolice
	2.6. Uleiuri minerale:
	2.8. Produse farmaceutice
	2.15 Articole militare
	Partea a treia:
	3.1. Completarea declaraţiilor vamale
	3.2 Necesitatea inserării facturilor
	3.3 Necesitatea de a justifica originea mărfurilor
	3.5. Dispoziţii contencioase


	Monaco
	Mongolia
	Articole interzise la import şi export
	II. Lista articolelor interzise condiţionat atât la import cat şi la export

	Mozambic
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Mozambic
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Mozambic
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Mozambic
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Mozambic
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI  PIEI  TABACITE,  BLANURI  ŞI  PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Mozambic
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
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	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	Secţiunea 1
	Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice.
	Secţiunea 4.
	Capitolul 19:Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de patiserie
	Capitolul 22:Băuturi, băuturi alcoolice şi oteturi
	Capitolul 23:Reziduuri şi deşeuri ale industrieialimentare;nutreţuri pentru animale
	Secţiunea 6:
	Secţiunea 10
	Secţiunea 15:
	Secţiunea 19:

	Partea a treia:
	N.B Noua Zeilandă nu a publicat Parte a III a


	Olanda
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Olanda
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Olanda
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Olanda
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Olanda
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Olanda
	Olanda
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE

	Olanda
	SECTIUNEA X:   PASTA   DE   LEMN   SAU   DIN   ALTE   MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Olanda
	Olanda
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT, AZBEST, MICA  SAU  ALTE  MATERIALE  SIMILARE;  PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI

	Olanda
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Olanda
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT

	Olanda
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

	Olanda
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Olanda
	Partea a doua:
	21. Animale vii şi produse ale regnului animal
	21.2 Carne şi organe comestibile


	Olanda
	213 Creveţi
	214 Oua de pasare
	215 Produse de origine animală cum sunt coralii, fildeşul, carapacea de broasca ţestoasă (baga), piei şi blanuri, articole de blănărie, articole de pielărie, pantofi de piele, etc.

	Olanda
	22 Produse ale regnului vegetal

	Olanda
	222 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi destinaţi alimentaţiei umane

	Olanda
	223 Fructe şi citrice proaspete
	224 Seminţe
	225 Coji
	23 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 231 Clorofluocarburi şi halogeni

	Olanda
	23  Narcotice şi substanţe psihotrope
	223 Seruri şi vaccinuri

	Olanda
	24 Piese de aurărie şi monezi
	242 Aurărie şi argintărie
	25 Arme şi muniţii

	Olanda
	Partea a treia:
	A. Trimiteri poştale care conţin substanţe toxice, iritante, etc.
	B. Trimiteri poştale care conţin substanţe periculoase
	C. Trimiteri poştale care conţin substanţe explozive
	D. Trimiteri poştale care conţin substanţe inflamabile


	Olanda
	E. Trimiteri poştale care conţin substanţe polimerizabile.
	F. Restricţii la import pentru depeşele care conţin produse alimentare.

	Olanda
	NOTA:
	TUTUN

	Olanda
	ANTILELE OLANDEZE
	Prima parte:

	Oman
	Lista articolelor interzise la import (sau în tranzit) sau admise condiţionat

	Oman
	N.B:

	Pakistan
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Pakistan
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Pakistan
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Pakistan
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Pakistan
	Pakistan
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN, PRELUCRARI DIN LEMN; PLUTA ŞI PRELUCRARI DIN PLUTA; IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE ŞI OBIECTE IMPLETITE DIN FIBRE VEGETALE

	Pakistan
	SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE ŞI CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI:  MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Pakistan
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Pakistan
	SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Pakistan
	Pakistan
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE   OPTICE,   FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, APARATE DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

	Panama
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Panama
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI  ULEIURI  DE   ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE  DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE   PRELUCRATE;  CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DE LEMN, PLUTA ŞI LUCRARI DE PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE,  OBIECTE  DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PAR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,  AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,   METALE  PRETIOASE, METALE PLACATE   CU METALE  PRETIOASE ŞI   OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE  ACESTORA; APARATE  DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE   REPRODUS  IMAGINI  ŞI  SUNETE  DE   TELEVIZIUNE; PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:


	Paraguay
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII : INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII : INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:
	2.1.1 Albine, miere, ceară şi produse apicole

	Partea a treia:
	3.4 Dispoziţii vamale diverse
	3.4.2.  Controlul formalităţilor pentru comerţul exterior
	3.4.3. Formalităţi vamale pentru eliberarea bunurilor comercializate prin comandă prin poştă.


	Peru
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Peru
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Peru
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ SAU VEGETALĂ  ŞI  PRODUSE  ALE  DISOCIERII  LOR;  GRASIMI ALIMENTARE  PRELUCRATE,   CEARA  DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI  OTET,  TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Peru
	SECTIUNEA V : PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Peru
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA ACESTORA
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DIN LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN, PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  ŞI OBIECTE DIN FIBRE VEGETALE IMPLETITE
	SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE, DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON, HARTIE ŞI ARTICOLE DIN HARTIE
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Peru
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE  ACOPERIT  CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA
	SAU ALTE  MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA, BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Peru
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI  APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS  SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE; INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE, CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Peru
	Partea a doua:

	Peru
	Partea a treia:
	POLINEZIA FRANCEZA
	Obiecte interzise

	POLONIA
	1. Posta de scrisori
	2. Colete postale
	3. Dispozitii speciale, vamale sau altele


	Portugalia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Portugalia
	Portugalia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Portugalia
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	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVII: Autovehicule, vehicule aeriene, ambarcaţiuni şi echipamente de
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:

	SLOVENIA
	Spania
	Obiecte interzise la import şi export

	Saint Christopher (St Kitts)
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA;  ARTICOLE  DE  CURELARIE  ŞI  DE  SELARIE, ARTICOLE  DE  VOIAJ, SACOSE  ŞI  OBIECTE  SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:

	Saint Christopher (St Kitts)
	Partea a treia:

	Santa
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Santa
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Santa
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a doua:
	Partea a treia:
	N.B: Saint Lucia nu a publicat şi partea a treia.


	Statele Unite ale Americii
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA III:  GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR,GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE,CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET, TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA VIII:  PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN;
	PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X:  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE, DESEURI DE HIRTIE SAU CARTON, HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA XII:  INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF
	PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI  ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII:  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA XIV:  PERLE NATURALE SAU DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE  SAU   SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE  PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI  OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA XVI:  MASINI ŞI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, CONTROL SAU PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO- CHIRURGICALE; INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Statele Unite ale Americii
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Statele Unite ale Americii
	Statele Unite ale Americii
	Statele Unite ale Americii
	Partea a treia:
	Circulara 28/31.01.2011


	Sudan
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
	SECTIUNEA III : GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV : PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE
	SECTIUNEA VI : PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE
	SECTIUNEA VII : MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII : PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
	SECTIUNEA IX : LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE SAU COSURI IMPLETITE
	SECTIUNEA X :  PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
	SECTIUNEA XII :  INCALTAMINTE,  OBIECTE   DE  ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI   PARTI DIN  ACESTEA; PENE ŞI   PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
	SECTIUNEA XIII :  ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV : PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEDE
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVI : MASINI ŞI APARATE,  EGHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE DE TELEVIZIUNE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII :  INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE,  FOTOGRAFICE  SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA,  DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI  APARATE MEDICO- CHIRURGICALE;  INSTRUMENTE   MUZICALE,   PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX : MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Partea a doua:

	Sudan
	Partea a treia:

	Suedia
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL


	Suedia
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

	Suedia
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE  ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;  BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Suedia
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Suedia
	SECTIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ŞI ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Suedia
	SECTIUNEA VII: MASE  PLASTICE  ŞI  CAUCIUC;  PRODUSE  OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII:    PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Suedia
	SECTIUNEA IX:  LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE  DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN  SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA

	Suedia
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE   ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Suedia
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE  DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE,  UMBRELE  DE  SOARE,  BASTOANE,  BICE, CRAVASE ŞI PARTI DIN ACESTEA; PENE  ŞI PUF PREPARATE ŞI ARTICOLE  DIN  ACESTEA;  FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

	Suedia
	SECTIUNEA XIII:    ARTICOLE  DIN  PIATRA,  IPSOS,  CIMENT,     AZBEST, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
	SECTIUNEA XIV: PERLE  NATURALE  SAU  DE  CULTURA,  PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA
	SECTIUNEA XVII: MATERIAL DE TRANSPORT
	SECTIUNEA XVIII:  INSTRUMENTE  ŞI  APARATE  OPTICE,  FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
	Partea a treia:

	Swaziland
	Articole interzise la import

	Tadjikistan
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
	SECTIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL


	Tadjikistan
	SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ  SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR, GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
	SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI ALCOOLICE ŞI OTET; TUTUN ŞI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

	Tadjikistan
	SECTIUNEA V: PRODUSE MINERALE

	Tadjikistan
	SECTIUNEA VI:  PRODUSE ALE  INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

	Tadjikistan
	SECTIUNEA VII:  MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE PRIN PRELUCRAREA LOR
	SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI TABACITE; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI SELARIE; ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE

	Tadjikistan
	SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE  DE  LEMN  ŞI  ARTICOLE  DIN  LEMN; PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
	SECTIUNEA X: PASTA DE LEMN SAU ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON PENTRU RECICLAT (DESEURI ŞI REBUTURI); HARTIE ŞI ARTICOLE  DIN ACEASTA
	SECTIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

	Tadjikistan
	Tadjikistan
	SECTIUNEA XII: INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL
	SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AMIANT, MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA

	Tadjikistan
	SECTIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIATRA GEMA SAU PIETRE SIMILARE, METALE PRETIOASE, METALE PLACATE CU METALE PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE, MONEZI
	SECTIUNEA XV: METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

	Tadjikistan
	SECTIUNEA XVI: MASINI ŞI APARATE,  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ŞI SUNETE ŞI PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XVII: MATERIALE DE TRANSPORT

	Tadjikistan
	SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, PENTRU FOTOGRAFIE SAU CINEMATOGRAFIE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; ARTICOLE DE OROLOGERIE, INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
	SECTIUNEA XIX: ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA

	Tadjikistan
	SECTIUNEA XX: MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
	SECTIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI

	Tadjikistan
	Partea a doua:
	2.1. Animale, produse animale şi de origine animală
	2.1.2.  Produse   de origine animală
	2.2. Vegetale şi produse vegetale
	2.3. Produse antiparazitare pentru uz agricol
	2.8. Produse farmaceutice


	Tadjikistan
	2
	2.15.  Echipamente de război
	2.17. Aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul
	2.18. Instrumente şi  aparate  optice, de fotografie şi produse cinematografice
	2.19. Instrumentele muzicale, piese şi accesorii pentru acestea
	2.20. Devize şi alte valori
	3.1. Eliberarea
	3.2. Necesitatea inserării facturii
	3.3.  Necesitatea justificării originii mărfurilor
	3.4. Dispoziţii vamale diverse

	Thailanda
	Prima parte:
	SECTIUNEA I: ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
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