România
Prima parte :
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
SECȚIUNEA I

Animale și produse ale regnului animal

Capitolul 1

Animale vii

Poziţie
01.06

Cod S.H.
0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Produsele de origine animală trebuie să fie însoțite de certificate sanitare
veterinare eliberate de un medic veterinar de stat, care să ateste îndeplinirea
condițiilor sanitare veterinare stabilite de Agenția Națională Sanitară Veterinară
din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației (importul acestora poate fi
efectuat numai de către agenți economici) .
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat, licență sau document de la Ministerul Agriculturii/certificat, licență
sau document admis de CITES.
Produsele expediate din Japonia trebuie să fie însoțite de o declarație în
conformitate cu Regulamentul de Implementare (EU) No 1371/2011 (OJ L 341).
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat sanitar cerut de legislația EU.
Carnea de pasăre în carcase și carnea tranșată se admit la import numai ambalate
individual și protejate în cutii de carton, cu autorizație eliberată de Direcția
Generală Sanitară Veterinară din Ministerul Agriculturii (importul acestora se
poate efectua numai de persoane juridice).
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
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■ Obiecte interzise
Este interzisă introducerea de animale vii în scrisori;
■ Obiecte admise condiţionat
Cu certificat, licență sau document de la Ministerul Agriculturii/certificat, licență
sau document admis de CITES (Convenția privind Comerțul Internațional cu
Specii Periclitate de Faună și Floră Sălbatică, Washington 1975)
Albinele, lipitorile, viermii de mătase, paraziții și distrugătorii insectelor nocive,
schimbate între instituțiile oficial recunoscute.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul produselor de origine animală poate fi efectuat numai de agenți
Economici, cu acordul Direcției Generale Sanitar Veterinare din cadrul
Ministerului Agriculturii și Alimentației. Direcția Generala Sanitar Veterinară
emite și transmite în scris importatorului acordul sanitar veterinar care va însoți
marfa. Aceste documente se comunică în scris și inspectoratelor de poliție
sanitar-veterinare de la punctele de trecere a frontierei și direcțiilor sanitar
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veterinare din județele beneficiare ale importurilor.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Poziție

12.03
12.06

■ Obiecte admise condiționat
Porumb-Semințele importate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de următoarele
documente: documente de autenticitate și calitate, certificat de carantină
fitosanitară-emis de autoritățile publice din țara de origine , autorizație de import,
pentru produsele de origine vegetală supuse regimului de carantină fitosanitară,
emisă de Direcția Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii..
Hibrizi dubli și hibrizi încrucișați
Hibrizi încrucișați de trei ori
Hibrizi simpli
Altele.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11

Capitolul 12

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6.
Cereale

1005.10

Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 10
Poziție
10.05

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat fitosanitar/certificat CITES

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Semințele importate trebuie să fie însoțite de următoarele documente : certificat
de calitate și autenticitate ; certificat de carantină fitosanitară emis de autoritățile
țării de origine ; autorizație de import pentru produsele de origine vegetală care
fac obiectul regimului de carantină fitosanitară emis de Inspectoratul de Stat
pentru Carantină Fitosanitară.
Copra (miez de nucă de cocos) ;
Semințe de floarea soarelui ;
1206.0
Semințe destinate însămînțărilor ;
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1207.30
12.09
1209.11

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.02

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Seve și extracte vegetale-Vezi cap.12
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

Alte fructe ți seminte (ricin) ;
Semințe, fructe și spori, folosite pentru însămînțat ;
Semințe de sfeclă de zahăr.

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat sanitar veterinar.

SECȚIUNEA IV

Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori
de tutun prelucrat

Capitolul 16

Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Poziție
16.01-16.05

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu acordul ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor). Această instituție emite și trimite importatorului în scris
autorizația și certificatul sanitar-veterinar de import. Aceste documente sunt
trimise și departamentului veterinar al poliției vamale.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Pentru preperatele din carne nu se admite o proporție de colagen mai mare 20 %
din conținutul proteic total, iar adaosurile din aceste produse (făină de soia,
amidon, clorura de sodiu, nitrați, fosfați) vor fi menționate, nominal și cantitativ,
pe eticheta fiecărei unități de ambalaj. Importul de carne tocată sau de pastă de
carne, indiferent de specia din care provine, se poate efectua : numai în stare
congelată (min.-18 grade C), numai pentru producția preparatelor din carne,
tratate termic (în cantități industriale) sub supraveghere sanitar-veterinară, numai
din unități verificate și agreate în prealabil de către Autoritatea Veterinară din
România, Carnea tocată sau pasta de carne nu trebuie să conțină organe și
din oase.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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Vezi capitolul 17.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.01-19-05

Cod S.H

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01.-20.09

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Băuturi alcoolizate cu o concentrație mai mare de 70% ;
Alcool etilic ; băuturi alcoolizate cu o concentrație mai mare de 24% și mai mici
de 70%
■ Obiecte admise condiționat
Restricțiile cantitative pentru persoane fizice/colet-1 l de băuturi spirtoase sau 2 l
de vin.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Furajele care se importă trebuie să fie însoțite de certificate sanitar- veterinare de
stat, care să ateste îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare stabilite de Agenția
Națională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației.
Eticheta aplicată pe ambalajele de desfacere și de transport ale produselor de
origine animală și ale furajelor va include în mod obligatoriu data de fabricație și
data expirării (valabilitatea). Aceste elemente se înscriu în certificatul sanitarveterinar ce însoțește produsul și în declarația de conformitate.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 17.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.07
22.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 6.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Restricțiile cantitative pentru persoane fizice/colet-50 de țigarete sau 25 de țigări,
10 trabucuri sau 50 g tutun de pipă.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat, licență de import ANCEX sau o declarație pe proprie răspundere.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat, licență de import ANCEX sau o declarație pe proprie răspundere
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Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceară minerală

Capitolul 27
Poziție

27.14

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX sau alt document (Y 901 declarație pe
proprie răspundere).
Gudron din huila, lignit sau turba și alte gudroane minerale, deshidratate
sau parțial distilate, inclusiv gudroane reconstituite.
Uleiuri și alte produse derivate rezultate din distilarea gudronului de huila la
temperaturi înalte ; produse similare la care greutatea compușilor aromatici
depășește greutatea compușilor nearomatici ;
Smoală și cocs de smoală, obținut din gudron de huila, sau din alte gudroane
minerale.
Uleiuri brute din petrol și din minerale bituminoase.
Uleiuri din petrol și din materiale bituminoase, altele decît brute ;
Parafine clorurate lichide sau solide ;
Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduri de uleiuri petroliere sau de
uleiuri obținute din minerale bituminoase.
Bitum și asfalt ; șisturi și nisipuri bituminoase ; asfaltite și roci asfaltice.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Cod S.H

27.06
27.07
27.08
27.09
27.10
27.12
27.13

Poziție

28.01
28.04

Cod S.H

2804.70
2804.80
2804.90

28.05-28.09

28.11

28.13
28.14.-28.16
28.22
28.24
28.28
28.29
28.37
28.38
28.43

2811.11
2811.19
2811.23
2811.29

2843.90

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX, autorizație de la Ministerul de Interne
sau alt document (Y 901 declarație pe proprie răspundere).
Fluor, clor, brom, iod
Fosfor
Arseniu
Seleniu
Metale alcaline sau alcalino-pămîntoase ; metale din pămînturi rare, cadmiu, chiar
amestecate sau aliate între ele, mercur, acid clorosulfulic ; acid sulfuric oleum;
acid nitric, acizi sulfonitrici ; pentaoxid de fosfor ; acid fosforic și acizi
polifosforici ;
Fluorura de hidrogen(acid fluorhidric) ;
Alții;
Dioxis de sulf;
Alții
Sulfuri de metalozoizi;
Baze anorganice și oxizi, hidroizi și peroxizi ;
Oxizi și hidroxizi de cobalt ; oxizi de cobalt comerciali.
Oxizi de plumb ; minim de plumb roșu și portocaliu ;
Săruri ale acizilor anorganici ;
Clorați, și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați;
Cianuri, oxicianuri;
Fulminați, clanați și tiocianați;
Diverși compuși anorganici;
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28.51

Elemente chimice radioactive și izotopi radioactivi (inclusiv elemente
chimice și izotopi fisionabili) și compușii lor; amestecuri și reziduuri care conțin
aceste produse;
Izotopi, alții decît cei de la poziția 2844; compuși anorganici sau organici de
astfel de izotopi cu o constitutie chimică definită sau nu;
Fosfori, cu o compoziție chimică definită definită sau nu, cu excepția
ferofosfurilor;
Hidruri, nitruri, azoturi, siliciuri și boruri, definite chimic sau nedefinite,
altele decît compușii care constituie carburile de la poția 2848;
Alți compuși anorganici.

Capitolul 29

Produse chimice organice

28.44

28.45
28.48
28.50

Poziție
29.02.-29.04
29.07
29.08
29.09
29.10
29.20
29.24

29.42

■ Obiecte interzise
Hidrocarburi și derivații lor;
Fenoli; fenol-alcool;
Derivați halogenați, peroxizi, peroxiacizi și esteri;
Eteri;
Epoxizi;
Acizi carboxilici; halogenați; peroxizi, peroxiacizi și esteri;
Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși ai acidului carbonic cu funcție
Amidă
Compuși diazoici, azoici sau azoxici; Derivați organici de hidrazine sau de
hidroxiilamine;
Alți compuși organo-anorganici;
Compuși nucleici și sărurile lor. Alți compuși heterociclici.
■ Obiecte admise condiționat
Sulfonamide-pe baza autorizației Ministerului Sănătății; Importul poate fi
efectuat numai de agenții economici;
Vitaminele sunt admise pe baza unei autorizații eliberate Ministerul Sănătății
sau Ministerul Agriculturii, iar importul poate fi efectuat numai de agenții
economici.
Hormoni naturali sau de sinteză; derivații; alți steroizi utilizați-vezi 2936
■ Obiecte interzise
Heteroide și alcaloide
■ Obiecte admise condiționat
Antibiotice-se admit pe baza avizului Ministerului Sănătății ; importul poate fi
efectuat numai de agenții economici ;
Alți compuși organici-Vezi 29.41.

Capitolul 30

Produse farmaceutice

Cod S.H

29.27
29.31
29.34
29.35
29.36

29.37
29.38-29.39
29.41

Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Sunt acceptate la import numai pe baza autorizației emise de Ministerul Sănătății.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție
31.01.-31.05

Cod S.H

31.02

3102.40

■ Obiecte admise condiționat
Autorizație eliberată de Minister ; importul poate fi efectuat numai de agenții
economici ;
Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau de alte substanțe
anorganice ;
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3102.80

Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție

Amestecuri de uree și nitrat de amoniu în soluție apoasă sau amoniacală

32.04-32.10

■ Obiecte admise condiționat
Autorizație eliberată de Ministerul Agriculturii ; importul poate fi efectuat numai
de agenții economici ;
Coloranți, culori, lacuri și vopsele.

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Poziție
33.01-33.07

Cod S.H

Cod S.H

Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție
34.01-34.02

■ Obiecte admise condiționat
Autorizație eliberată de Ministerul Agriculturii ; importul poate fi efectuat numai
de agenții economici ;
Restricțiile cantitative pentru persoane fizice/coelt-parfum 50ml sau apă de toaletă
250ml.

34.07

■ Obiecte admise condiționat
Săpunuri și preparate pentru spălat se acceptă pe baza avizului Direcției Medicinii
preventive ;
Importul poate fi efectuat numai de agenții economici ;
Paste pentru modelat, inclusiv cele pentru jocuri de copii ; ”ceara dentară”
prezentată în seturi, pentru vînzare cu amănuntul, sau în pachete, potcoave,
batoane sau forme similare ; alte compoziții pentru utilizarea lor în
stomatologie, pe bază de ipsos-pe baza acordului Ministerului Sănătății ; importul
acestor produse poate fi efectuat numai de agenții economici.

Capitolul 35

Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Poziție
35.01.-35.07

Cod S.H

Cod S.H

Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01 -36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Diverse articole din materiale inflamabile.

Capitolul 37
Poziție

Capitolul 38

■ Obiecte admise condiționat
Substanțe albuminoidale, amidon, enzime-numai pe baza acordului Ministerului
Agriculturii și Alimentației ; importul acestor produse poate fi efectuat numai
de către agenții economici.

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX.
Diverse produse ale industriei chimice
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Poziție
38.04
38.07
38.08

38.11
38.13
38.14
38.17
38.21

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Leșii reziduale;
Gudroane.
■ Obiecte admise condiționat
Pesticidele-acordul pentru import se emite de Direcția de protecție a plantelor
și carantină fitosanitară din Ministerul Agriculturii și Alimentației cu respectarea
următoarei metodologii : se admite importul pesticidelor numai la parametrii de
calitate prezentați la omologare și cu termen de garanție, pesticidele nu se importă
în ambalajele folosite în România pentru ambalarea produselor alimentare,
farmaceutice și cosmetice. Ele pot fi introduse în alte ambalaje, cum ar fi : bidoane
de polietilenă sau din tablă, saci de polietilenă sau din tablă, saci de polietilenă sau
hîrtie cusuți sau legați la gură de umplere cu sfoară, capacitatea maximă de 30 kg,
sticle, flacoane, pungi de polietilenă, fiole. Ambalajele trebuie să nu fi fost folosite
pentru alte produse și să reziste la manipulări.
■ Obiecte interzise
Interzise
Interzise
Interzise
Interzise
■ Obiecte admise condiționat
Autorizație eliberată de Ministerul Sănătății; importul poate fi efectuat numai de
agenții economici.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.01-39.14

Cod S.H

39.17

3917.10

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat, licență, acord de mediu
■ Obiecte interzise
Mase plastice artificiale din proteine întărite sau din materiale celulozice

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA VIII

Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie
și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și obiecte similare, produse din intestine
animale.

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție
41.01-41.03

Cod S.H

Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale

Capitolul 42
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Piei brute-importul acestora poate fi efectuat numai de agenții economici pe baza
unei autorizații eliberate de Ministerul Agriculturii.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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43.01

Blănuri brute-Vezi 41.01

SECȚIUNEA IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută;
articole din fibre vegetale sau coșuri împletite

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat CITES, licență sau alt document (1062, Y901)

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 44.

SECȚIUNEA X

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau
carton; hârtie și carton, și articole din acestea

Capitolul 47

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din
hârtie sau carton

Poziție

Cod S.H

Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Capitolul 48
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 44.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01
49.07
49.09
49.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 44.

Cod S.H
4907.00

■ Obiecte interzise
Cărți cu un conținut indecent și imoral.
Bancnote, cecuri; acțiuni sau obligațiuni, titluri similare, contrafăcute.
Produse obscene și imorale;
Fotografii indecente sau imorale;
■ Obiecte admise condiționat
Manuscrise, texte dactilografiate și planuri-cu contract privind drepturile de autor
(conform cu legislația națională a drepturilor de proprietate intelectuală).

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

Capitolul 51
Poziție
Capitolul 52

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
Bumbac
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Poziție

Cod S.H

Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decît cele tricotate sau croșetate

Cod S.H

Nu există informații.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție

Nu există informații.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție

■ Obiecte interzise
Țesături impregnate cu nitroglicerină slab nitrată, acoperite, învelite sau îmbrăcate
cu material plastic.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 54
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 60
Poziție

Nu există informații.
Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Capitolul 59
Poziție
59.03

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 54
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 58
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 54.
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 57
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat CITES, licență sau alt document (1049. 1037, Y901).
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

SECȚIUNEA XII

Nu există informații.
Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane,
brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din
acestea , flori artificiale, articole din păr uman.
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Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Capitolul 64
Poziție

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție

Nu există informații.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 25.

SECȚIUNEA XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale
similare; produse ceramice; sticlă și articole dn sticlă

Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 25.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 25.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 25.

SECȚIUNEA IV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
de fantezie, monezi

Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
de fantezie, monezi

Poziție
7101.7105
7106.7112
7113.7118

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANPC sau declarație pe proprie răspundere
Perle naturale, de cultură, petre prețioase sau semiprețioase
Metale prețioase, metale placate cu metașe prețioase;
Bijuterii și altele.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Cod S.H
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Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Nichel.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

■ Obiecte interzise
Cupru.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție
75.01-75.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție
74.01-74.19

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANPC sau declarație pe proprie răspundere

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție
81.12

Capitolul 83

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Cod S.H
8112.30

■ Obiecte interzise
Germaniu
■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora

Capitolul 82
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 72.

Cod S.H

Nu există informații.
Articole diverse din metale comune
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Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 84

Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți
ale acestora

Poziție

Cod S.H

Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora.

Capitolul 85

Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora;
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic

Poziție
86.09

Cod S.H

Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 87
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 87.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

■ Obiecte interzise
Recipiente de capacitate mică, conținînd gaz (cartușe cu gaz); containere mici
goale; rezervoare de combustibil pentru motor.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 87.

SECȚIUNEA XVIII

Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de
măsură, control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale,
instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX.
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Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEX; autorizație OPCN.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi capitolul 91.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție

Cod S.H

93.01-93.07
SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import ANCEZ; autorizație OTDM.
Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție
96.01
96.16

Mărfuri și produse diverse
Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
prefabricate

Capitolul 95
Poziție

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 117/11.07.2016
Trimiterile poștale expediate către sau care tranzitează România și conțin arme
de foc/muniție sau părți ale acestora, sunt strict interzise.

■ Obiecte interzise.
Jucării pentru copii sub 36 de luni sunt interzise.
Diferite articole

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cu certificat/licență de import CITES.
Diverse spra-yur-importul se poate efectua numai de agenții economici cu acordul
Ministerului Sănătății.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.01

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic sunt supuse declarării scrise
pentru import temporar, nu pot fi scoase din țară fără acordul special al
Ministerului Culturii.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în România, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.posta-romana.ro/
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Partea a II-a
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
A. Restricții de
import/tranzit pentru
trimiterile care conțin
anumite produse alimentare

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene (UE), în
vigoare începînd cu 1 ianuarie 2003, importul de carne și produse din
carne, carne de pasăre și produse din carne de pasăre, precum și lapte și
produse lactate din țări din afara UE, prin trimiteri poștale către
persoane fizice, este supus acelorași cerințe sanitar-veterinare aplicate
importurilor comerciale. Prin urmare, aceste produse trebuie să fie
însoțite de certificate sanitar-veterinare cerute de legislația comunitară
Cantități mici de caramele, ciocolată și biscuiți pot fi importate fără
un certificat.

B. Obiecte interzise
import/tranzit

C. Bunuri
periculoase interzise
în transporturile
aeriene
(export/tranzit)

Scrisorile poștale, coletele poștale și trimiterile EMS fără documentul
veterinar oficial prescris vor fi confiscate și distruse, în conformitate cu
cu legislația națională.
1. Narcoticele
2. Armele de foc și muniție
Conform legislației naționale, circulația trimiterilor poștale care conțin
arme (inclusiv arme de foc) prin rețeaua Poșta Română pe teritoriul
României, indiferent de categoria lor, precum și exportul sau
redirecționarea lor-este interzisă.
Avînd în vedere interzicerea trimiterilor poștale care conțin arme sau
muniții, indiferent de categoria din care fac parte, și/sau părți
componente ale acestora, chiar dacă sunt însoțite de toate
documentele relevante, vor fi predate autorităților competente române
corespunzătoare.
3. Explozibili; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje pirofirice; materiale
inflamabile.
Gaz comprimat, inflamabil/puternic refrigerat, non-inflamabil, iritant și
toxic, gaze lacrimogene (propan, butan, oxigen, azot lichid etc.)
Spray-uri/orice fel de aerosoli, rezerve de oxigen;
Brichete/chibrituri;
Adezivi, lichide, volatile, substanțe corozive, acizi, detergenți;
Baterii acide, vopsele, diluant, solvenți;
Substanțe radioactive, materiale nucleare, izotopi radioactivi, orice
sursă de radiație, iritanți chimici, medicamente infecțioase, otrăvuri
de orice fel, cianuri, alte substanțe toxice;
Alte bunuri periculoase.
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Partea a III-a
Dispoziții speciale, Vamale și altele
A. Formalități și
proceduri de
vămuire pachete
mici, colete
poștale și
trimiteri EMS

B. Colete
expediate de la o
persoană fizică la
alta, fără scop
comercial

Expeditorul trebuie să completeze cu atenție declarația vamală primită de la
operatorul poștal care expediează trimiterea, mai exact:
- numele și adresa destinatarului și ale expeditorului;
- o descriere a mărfurilor;
- greutatea mărfurilor și valoarea în moneda utilizată pentru tranzacție;
- tariful poștal;
- descrierea individuală a articolelor incluse în trimitere;
- originea bunurilor.
 În cazul unei tranzacții comerciale, trebuie atașată la declarația
vamală factura comercială;
 În cazul mostrelor, produselor promoționale sau ofertelor limitate etc.,
sau orice alte bunuri care nu fac obiectul unei tranzacții comerciale,
dar sunt destinate unei firme, expeditorul trebuie de asemenea să
elibereze o factură în care să menționeze ”amount for customs only”
(suma doar pentru formalități vamale).
 În cazul cadourilor destinate persoanelor fizice, valoarea trebuie
introdusă cu exactitate în declarația vamală.
Orice document care însoțește bunurile trebuie să fie plasat într-o pungă pe
exteriorul coletului.
Sunt scutite de la plata taxelor vamale, bunurile expediate prin colete de o
persoană fizică dintr-o țară terță la o altă persoană fizică care se află pe
teritoriul vamal al României, cu respectarea următoarelor condiții:
- acestea să nu fie de natură comercială;
- valoarea lor globală nu depășește 45 euro/trimitere, inclusiv produse
din tutun, băuturi alcoolice și parfumuri.
Nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc cumulativ,
următoarele condiții:
 prezintă un caracter ocazional;
 conțin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului și al
familiei sale;
 conțin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate
comercializării;
 sunt trimise de expeditor către destinatar fără nici o obligație de plată.
Dacă valoarea bunurilor din colet depășește suma de 45 euro , scutirea va fi
acordată doar pînă la concurența acestei sume pentru acele bunuri care,
importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ținînd seama de faptul că
valoarea unui bun nu poate fi fracționată.
Pentru următoarele bunuri, scutirea este limitată pe colet astfel:
a) produse din tutun:
* 50 de țigarete sau
* 25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau
* 10 trabucuri sau
* 50 de grame de tutun de fumat, sau
* combinația proporțională a acestor produse diferite.
b) alcool și băuturi alcoolice:
* 1 litru- băuturi distilate și băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de
22% vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult sau
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* 1 litru- băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau
alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu o tările alcoolică de 22% vol sau
mai puțin, vinuri spumante, vinuri licoroase și
* 2 litri- vinuri ușoare.
c) parfumuri 50 ml sau apă de toaletă 250 ml.
Determinarea valorii în vamă se face prin recunoașterea prețului efectiv plătit
pentru achiziționarea bunuri, care rezultă din prețurile înscrise în facturi sau
alte documente fiscale echivalente.

C. Bunuri
expediate către
persoane
particulare ca
urmare a
comenzilor făcute
prin internet,
corespondență,
telefon sau
telechat.

ATENȚIE!
Prețul efectiv plătit nu se ia în considerare, în situațiile în care
autoritatea vamală are suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor,
devalorizarea monedei de tranzacție sau perioada care s-a scurs de la
achiziție și pînă la vămuirea bunurilor.
- Bunurile aflate în trimiterile de la o persoană fizică la alta pot fi
importate cu achitarea taxelor vamale, a taxei pe valoare adăugată
(24%) și a accizelor, după caz, cu excepția produselor din tutun,
băuturilor alcoolice și parfumuri;
- Taxele vamale aplicabile l 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 și statistică și
Tariful Vamal Comun.
- În cazul bunurilor aflate în trimiterile de la o persoană fizică la alta,
care nu au caracter comercial și a căror valoare globală nu depășește
700 EUR, se aplică taxa vamală forfetară de 2.5%.
ATENȚIE!
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 mențiunea ”scutire”;
- pentru produsele din tutun, băuturi alcoolice și parfumuri atunci
cînd acestea depășesc cantitățile prevăzute pentru a fi admise cu
scutire de la plata taxelor vamale.
Bunurile primite ca urmare a unei comenzi efectuată prin internet,
corespondență, telefon sau telechat, pot fi eliberate cu SCUTIRE DE LA
PLATĂ:
- taxelor vamale numai dacă valoarea globală nu depășește 150 EUR.
În cazul în care această valoare este depășită, eliberarea lor se poate
face numai după achitarea taxelor vamale.
- TVA-ului numai în cazul în carea valoarea nu depășește valoarea de
10 Euro.
ATENȚIE!
- taxele vamale se datorează numai în situația în care mărfurile
comandate provin din afara Comunității Europene.
- Nu se acordă scutiri de la plata taxelor vamale, TVA și accize
pentru următoarele categorii de bunuri:
a) produse alcoolice;
b) parfumuri și apă de toaletă;
c) tutun și produse din tutun.
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Taxele vamale aplicabile la punerea în liberă circulație a mărfurilor din State
terțe Uniunii Europene în România sunt cele cuprinse în Tariful Vamal
Comun de import al Uniunii Europene, adoptat prinRegulamentul Consiliului
(CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal
Comun.
Valoarea în vamă la care se aplică taxele vamale este prețul efectiv plătit
pentru achiziționarea bunurilor, care rezultă din prețurile înscrise în facturi
sau alte documente fiscale echivalente.
ATENȚIE!
- prețul efectiv plătit nu se ia în considerare în situațiile în care
autoritatea vamală are suspiciuni cu privire la subevaluarea
bunurilor, devalorizarea monedei de tranzacție sau perioada care
s-a scurs de la achiziție și pînă la vămuirea bunurilor.
- Taxa vamală forfetară nu se aplică pentru bunurile primite prin
coelt ca urmare a unei comenzi efectuată prin internet,
corespondență, 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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