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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I               Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

  Vezi partea a doua, pct.2.1.7. 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.02-01.04  Materiale genetice (sperma, ovule și embrioni) și produse animaliere (ovine,  

  bovine și caprine). Vezi a doua parte, pct. 2.1.3.  

01.03 0103.10 Exemplare de  porcine, de rasă și hibrizi. 

 0103.91 

 0103.92 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi partea a doua, pct.2.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

  Vezi partea a doua, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.10 0210.20 Vezi a doua parte, 2.1.3. 

 0210.91 

 0210.99            

  ■ Obiecte admise condiționat  

02.01-02.02  Vezi a doua parte, 2.1 

02.04 

02.05 

02.06    0206.10 

    0206.21 

    0206.22 

    0206.29 

    0206.80 

    0206.90 

 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.02-03.07  Toate produsele din pește proaspăt. Produsele din pește proaspăt și congelate). 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.4.  

03.04 0304.11 Vezi a doua parte, pct.2.1.4. 

03.06 0306.21 

 0306.29 

03.07 0307.10 

 0307.31 

 0307.41 

 0307.51 

 0307.60 

 0307.91 

  ■ Obiecte admise condiționat 
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03.01-03.07  Vezi a doua parte, 2.1. 

 

Capitolul 4  Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile 

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

04.06  Vezi a doua parte, 2.1.3 

  ■ Obiecte admise condiționat 

04.01-04.06  Numai cele care nu sunt ambalate în scop comercial. 

  Vezi a doua parte, pct.2.1. 

 

Capitolul 5                     Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

                                             

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

05.04 0504.00 Vezi a doua parte, 2.1.3 

05.11 0511.10   

 0511.99  

  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01-05.11  Vezi a doua parte, pct.2.1. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.02 0602.20 Plante și lăstari de bananieri. Vezi a doua parte, pct.2.2.2 

 0602.90     Porumb și părți ale acestuia (spice, lujer, etc.) ; 

06.01-06.02  Plante cu pământ pe rădăcini, plante în ghiveci, sau plante aglutinate ; bulbi și 

  tuberculi (cu pământ).                                                           

  ■ Obiecte admise condiţionat 

06.01-06.04  Vezi a doua parte, 2.2. 

06.03 0603.10 Numai uscate. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 0603.90 

06.04 0604.10 Numai uscate. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01-07.10  Produse vegetale proaspete și congelate. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 
07.01-07.10  Plante cu pământ. 
07.04 0704.10 Conopidă și brocoli. 
 0704.20 Varza de Bruxelles. 
 0704.90 Altele. 
07.05 0705.11 Lăptuci; 
 0705.19 Altele; 
 0705.21 Specii de cicoare albastră; 
 0705.29 Altele; 
07.09 0709.20 Sparanghel; 
 0709.40 Țelină și altele; 
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 0709.70 Spanac; 
 0709.90 Altele; 
07.10 0710.30 Spanac; 
 0710.80 Alte legume; 
 0710.90 Amestecuri de legume; 
  Vezi a doua parte, pct.2.2.3. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

07.01-07.10  Vezi a doua parte, 2.2; 
07.11-07.12  Vezi a doua parte, 2.2.1; 
07.14  Vezi a doua parte, 2.2; 
   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.11  Produse vegetale proaspete și congelate. Vez a doua parte, pct.2.2.1. 

08.10 0810.10 Căpșuni; 

08.11 0811.10 Vezi a doua parte, pct.2.2.3. 

 0811.90 

  ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.11  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

08.12.-08.14  Vezi a doua parte, pct.2.2.1 și 2.2.2 

  În saramură, apă sulfuroasă sau în alte substanțe conservante. Vezi a doua parte, 

  pct.2.2.1 

  Numai proaspete, congelate sau uscate. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01-09.03  Numai cele ambalate pentru vînzarea directă către public. Vezi a doua parte, 

  pct.2.2.1. 

  Cele care nu au fost ambalate pentru vînzarea către public. Vezi a doua parte, 

  pct. 2.2. 

09.04-09.10  Vezi a doua parte, 2.2. 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

10.05  Porumb ; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.05  Vezi a doua parte, pct.2. 

10.06  Numai cele care nu au fost ambalate pentru vînzarea către public. Vezi a doua

  parte, pct.2 

  Cele ambalate pentru vinzarea directă către public. Vezi a dou parte, pct. 2.2.1. 

10.07-10.08  Vezi a doua parte, pct.2. 

 

Capitolul 11  Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de 

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.01-11.09  Numai cele ambalate pentru vînzarea directă către public. Vezi a doua parte, pct.2 

   

Capitolul 12  Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale sau 

  medicinale, paie și furaje 

 



Argentina 

 4 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.09 1209.29 Semințe de sorg. Halapense ; 

 1209.99 

12.11 1211.90 Polen de rozacee ; 

12.13 1213.00 Paie d eporumb de Guineea ; 

12.14 1214.90 Plante furajere, semințe de Querqus nigra, Pnellos, Laurifolia și Malandica. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

12.11 1211.90 Cornul secarei. Vezi a doua parte, pct.2.3. Cacao (frunze). Canabis (Marijuana). 

      Vezi a doua parte, pct.2.3.3. 

    

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

13.01-13.02  Numai pentru uz alimentar. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

13.01 1301.90 Canabis. Marijuana. Vezi a doua parte, pct.2.3.3. 

 1302.11 Opium. Vezi a doua parte, pct..2.3.3. 

 1302.19 Paie în formă concentrată de canabis. Marijuana. Vezi a doua parte, pct. 2.3.3. 

   

Capitolul 14  Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și 

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

14.01 1401.90 Altele.    

  ■ Obiecte admise condiţionat 

14.01-14.04  Vezi a doua parte, 2.2. 

   

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 

15.01-15.06  Vezi a doua parte, 2.1. 

15.07-15.16  Numai pentru uz alimentar. Vezi a doua parte, pct.1 

15.15 1515.90 Canabis. Marijuana. Vezi a doua parte, pct.2.3.3. 

15.16 1516.20 Numai pentru uz alimentar. Vezi a doua parte, pct.2.1.1 

15.17  Numai de origine vegetală. Vezi a doua parte, pct.2.1. 

  Numai de origine animală. Vezi a doua parte, pct.2.1. 

15.21 1521.90 Numai ceara de albine. Vezi a doua parte, pct.2.1. 

 

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 

   

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 



Argentina 

 5 

16.01-16.05  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01-17.04  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01-.18.05  Vezi a doua parte, pct.2; 

18.06  Vezi a doua parte, pct.2.1.1 

   

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01-.19.05  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

   

Capitolul 20  Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01-.20.09  Vezi a doua parte,  pct.2.1.1.  

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.02 2102.10 Vezi a doua parte, pct.2. 

 2102.20 

 2102.30 Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

21.02-21.06  Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.01-22.09  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

22.07 2207.10 Alcool etilic. Vezi a doua parte, p.2.3.2. 

   

Capitolul 23  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

23.09  Furaje care conțin cloramfenicol. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

23.01  Vezi a doua parte, 2.1. 

23.09 

23.02-23.08  Vezi a doua parte, pct. 2. 

23.03-23.06  Vezi a doua parte, pct. 2.3 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01-24.03  Vezi a doua parte, pct. 2.     

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 
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Capitolul 25  Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

25.01.  Numai sare de masă. Vezi a doua partea, pct.2.1.1 

25.03 

25.10 

25.18 2518.10 

25.19 2519.10 Vezi a doua parte, pct.2.3. 

25.20 2520.10 

 2520.20 

25.22 2522.20 

25.28 2528.10 

25.30 2530.10 

 2530.20 

 2530.90 Pământ de grădină din humus, noroi, marna, aluviuni și compost. 

  Vezi a doua parte, pct.2.2. (pct.3)  

  

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

26.12 2612.10 Vezi partea a doua, 2.3. 

 2612.20 

26.15 2615.10 

26.21  Numai cenușa de os. Vezi a doua parte, pct.2.3. 

 

Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

  acestora, materii bituminoase, ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.02.-27.03  Amestec pe bază de turbă; amestec de turbă de nisip și argilă; eter de petrol 

  Vezi a doua parte, pct.2.3. 

27.10 2710.00 Eterul de petrol. Kerosen. Vezi a doua parte, pct.2.3.2.                                            

   

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 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.04 2804.80 Arsenic. 

 2842.90     Conductori de arseniți    

  ■ Obiecte admise condiționat  

28.01-28.50  Numai reactivi de diagnosticare. Vezi a doua parte, pct.2.4. 

  Numai aditivi alimentari. Vezi a doua parte, pct.2.1.1 

28.06 2806.10 Acod clorhidric. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

28.07 2807.00 Acod sulfuric. Vezi a doua parte, pct.2.3.1. 

28.09 2809.20 Vezi a doua parte, pct.3.2. 

28.11 2811.19 Acid cianhidric. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 2811.29 Anhidrida sulfucrică. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

28.13 2813.10 Sulfura de carbon. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

28.14 2814.10 Amoniac. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

 2814.20 
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28.15 2815.11 Hidroxid de sodiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

 2815.12 

 2815.20 Hidroxid de potasiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.1. 

28.27 2827.10 Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 2827.20 

 2827.41 Oxiclorura de cupru. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

28.33 2833.11 Sulfat de sodiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

28.34 2834.21 Vezi a doua parte, pct.2.2 

 2834.29 Vezi a doua parte, pct.2.2 

28.35 2835.24 Vezi a doua parte, pct.2.2 

 2835.26 

28.36 2836.20 Carbonat de sodiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

 2836.40 Vezi a doua parte, pct.2.2. Carbonat de potasiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.2 

28.41 2841.60 Permanganat de potasiu. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

28.44 2844.10 Vezi a doua parte, pct.2.5. 

 2844.50 

28.45 2845.10 Vezi a doua parte, pct.2.5. 

 2845.90 

28.48 2848.90 Fosfat de aluminiu și zinc. Vezi a doua parte, pct.2.2 

28.51 2851.00 Cianamida hidrogenată. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.03 2903.31 Dibromura de etilenă. 

 2903.51 Hexaclorociclohexan. Vezi a doua parte, pct.2.4.2. 

 2903.59 Heptaclor și 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. 

2903.62 DDT (Diclor Difenil Tricloretan) 

29.07 2907.29 Dietilstilbestrol (DES), săruri, eteri și toate produsele de uz veterinar (derivate) 

29.10 2910.90 Endrin-hexaclor epoxi octahidro-endroendo-dimetano naftalen; 

  Alte rășini epoxi. Vezi a doua parte, 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 și metil-paration; 

 2920.90 DES difosfati și 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 condiționat 

29.02-29.39  Numai reactivi de diagnosticare. Vezi a doua parte, pct.2.4. 

  Aditivi alimentari. . Vezi a doua parte, 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. 
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 2903.13 Cloroform. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.2. 

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

 2903.31 Bromura 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 a doua parte, pct.2.3.1. 

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 doua, pct.2.3.4 

2905.51 Etilclorvinol, alcool tribometilic, pentaeritritol, diclorhidrina. 

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

29.06    2906.29     Fenpentadiol. Vezi a doua parte, pct.2.3.4. 

29.08               2908.99     DNOC. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.09    2909.11     Eter etilic. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

               2909.30     Oxifluorfen. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

               2909.49     Mefezina. Vezi a doua parte, pct.2.3.4. 

29.12    2912.50     Meta-acetaldehida. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.14    2914.11     Acetona. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

               2914.12     Metil etil ketona. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

    2914.30     1-fenil-2-propanona. Vezi a doua parte, pct.2.3.1. 

    2914.70     Diclone. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.15    2915.21     Acid acetic. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

    2915.24     Anhidrida acetică. Vezi a doua parte, pct.2.3.2 

    2915.40     TCA. Vezi a doua parte, pct.2.2 

    2915.90     Dicloro-propiania. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

                      Acetil clorura. Vezi a doua parte, pct.2.3.2. 

26.16   2916.20      Permetrina, bifentrina, teflutrina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

              2916.34     Acid fenilacetic şi sărurile acestuia. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.1. 

   2916.39     Sodiu NAA. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.17              2917.39     DCPA. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.18   2918.99     Bromopropilat. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

              2918.99     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 

29.19   2919.00     Naled. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

29.20   2920.19     Fenitrotion, metacrifos. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

   2920.90     Endosulfan. Propargite. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

29.21   2921.11     Sare de dimetilamina a acidului 2.4 diclorfenoxiacetic, sare de dimetilamina 

          a acidului 3,6 dicloro-o-ansinic. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

   2921.19     Sare sau izopropilamina a acidului 3,6 metox; diclorobenzoic 

          Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

2921.30 Propilexedrina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

2921.42 Dicloran. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

2921.43 Trifluralin. Flumetralin. Pendimetalin. Vezi partea a 2-a, pct.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, 
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                   Ciclohexile-amina, PMA, 4 Metoxi-ametilfenil, ametilfenil, Etilamina. Vezi 

         partea a 2-a, pct. 2.3.3. 

2921.50 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. 2.2. 

2922.29 Alclonifen. Vezi a doua parte, 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. 

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

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

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

2922.50 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 a doua parte, pct.2.2. 

29.24   2924.10      Monocrotofos, Fosfamidon, Propamocarb. Vezi partea a 2-a, pct.2.2. 

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

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

2924.29  Acetoclorine, Alaclorine, Butaclorine, Cabaril, Diflubenzuron, Fenmedifan, 

                   Metalaxil, Metolaclorina, Napropamide,  Naptalam, Propanil, Propizamida, 

                   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   2925.19      Procimidon. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2 

   2925.29      Glutetimide. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.4. 

                      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; 

                    Tiram. Vezi partea a 2-a, pct. 2.2; 

                    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 a doua parte, pct.2.2. 

                    Captodiamine. Vezi a doua parte, pct.2.3.4. 

                    Doar metionina, hidroximetionina şi sărurile sale. Vezi partea a 2-a, 2.3.3. 

                    DMHP. Parahexil. Tetrahidrocannabinoles. Toţi izomerii. Vezi a doua parte 

                    pct.2.3.3. 

                    Lormetazepam, Clobazam, Bromazepam, Clozapina, Ester de Camazepam, 

                    Clonazepam, Dipotasiu clorazepate, Aarboxilat de potasiu, Clordiazepoxida 

                    Delorazepam, Diazepam, Dibenzepina, Fludiazepam, Flunitrazepam, 
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         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 doua, 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, 

                                            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 a doua 

            parte, pct.2.3.3. 

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

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

2934.20 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, Lovomepromazin, Metopromazin, Perfenazin, Piperacetin, 

Prochorperazin, Edisilat, Plocorperazin, Promazin, Prometazin, Properciazine, 

Tioridazine, Trifluoperazine, Triflupromazine, Chlormezanone. Vezi a doua parte, 

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 a doua parte, pct.2.3.4. 

29.39     2939.11     Heroina, Diacetilmorfina, Acetorfina, Dezomorfina, Etorfina, Tetrahido, Nalline  

            sau nalorfina. Vezi partea a 2-a, pct. 2.3.3 Buprenorfina. Vezi a doua parte, 

            pct.2.3.4. 

            Morfina, Hidrocodona, Oxicodona, Benzilmorfina, Codoxima, Esteri de  

            Dihidromorfina, Dihidromorfine, Esteri de hidrocodona, Hidromorfinol, 

            Hidromorfon, Dihidromorfinon, Metildezorfina, Metildihidromorfina, Metopon,   

            Mirofina, Brometilat de morfina și alți derivați, N-oxicodeina, N-oximorfina, 

            N-oximorfina derivați, Nicomorfina, Normorfina, Esteri de Oxocodon, 

            Oximorfon, Nicocodine,  Nicodicodine, Norcodeina. Vezi a  doua parte,  

            pct. 2.3.3. 

    2939.41      Efedrina și sărurile acesteia. Izomeri optici și sărurile acestora.                      

                                             Pseudoefedrina și sărurile acesteia. 

            Vezi a doua parte, pct.2.3.1. 
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                                            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 a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

  Vezi a doua parte, 2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.03-30.04   3003.90     Altele.              

30.04    3004.20     Produse de uz veterinar conținînd cloramfenicol; 

    3004.90     Altele. 

           ■ Obiecte admise condiționat 

30.01-30.06          Vezi a doua parte, 2.4. 

30.01           Numai cele care nu sunt destinate medicinii veterinare. Vezi a doua parte, pct. 

                      2.1. și 2.2. 

3001.10 Vezi a doua parte pct. 2.1. și 2.2. 

3001.90 

30.02    3002.10     Vezi a doua parte, pct. 2.1. și 2.2., 2.4.. Numai pentru uz alimentar. 

    3002.20 

                         3002.90 

30.03           Exclus dacă este pe bază de narcotice și substanțe psihotrope. Vezi a doua parte 

           pct. 2.3.3, 2.3.4, 2.4. 

30.04 Vezi a doua parte, pct.2.4. 

3004.10 Medicamente pe bază de stupefiante și de psihotrope. Vezi  a doua parte, pct.  

3004.90 2.3.3, 2.3.4, 2.4. 

30.05  3005.10       Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

  3005.90 

30.06  3006.10       Vezi a doua parte, pct.2.4. 

  3006.60 

 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

31.01-31.05  Îngrășăminte. Întreaga gamă de produse. Toată lista fără excluderi. Produse 

  originare din Serbia și Muntenegru. Vezi a doua parte, pct. 2.1.5. 

  Toate tipurile de reziduuri, deșeuri sau resturi. Vezi a doua parte, pct. 2.1.6 

  ■ Obiecte admise condiționat 

31.01  Vezi a doua parte, pct.2.2. (pct.3) ; 

31.02 3102.30 Nitrat de amoniu. Vezi a doua parte, pct.2.15.1. 

   

Capitolul 32  Extracte tanante sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte materii 

  colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

32.03-32.04  Numai coloranți alimentari. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 
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Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.01  Numai aditivi alimentari. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

33.02 3302.10 Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

33.03 3303.00 

33.04 3304.10 

 3304.99 

33.05 3305.10 

 3305.90 

33.06 3306.10 

 3306.90 

33.07 3307.10 

 3307.90 

   

Capitolul 34  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 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

34.01 3401.11 Numai săpunuri de toaletă. Vezi a doua parte, pct.2.4.   

 3401.20 

34.02  Numai aditivi alimentari. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

34.04  

   

Capitolul 35  Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, 

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.01  Vezi a doua parte, pct.2.1. 

35.03 

35.04  Numai aditivi alimentari. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

35.07   

     

Capitolul 36  Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.01 -36.04  Vezi a doua parte, pct.2.7. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

38.08 3808.50 Produse care conțin metil și etil paration activi ca bază. 

   Alte produse pentru agricultură care conțin: 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 
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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 și metal. 

Paration. Produse care conțin hexaclorociclohexan și dieltrine. Vezi a doua 

parte, pct.2.4.2. Produsele care conțin heptaclor.                     

  ■ Obiecte admise condiționat 

38.06 3806.30 Numai cele pentru uz alimentar . Vezi a doua parte, 2.1.1. 

38.08  Cu excepția celor pentru uz casnic. Vezi a doua parte, pct.1.1. 

38.23 3823.19 Numai pentru uz alimentar. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

  Amoniac pur. Vezi a doua parte, pct.2.2. (3). 

  Comabiset. Manebe. Metiram. Propinebe. Zinebe. Altele. 

  Antidot preparat doar din ierbicide. Vezi a doua parte, pct.2.2. 

   

SECȚIUNEA VII             Mase plastice și cauciuc; produse obținute prin prelucrarea lor 

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

39.24 3924.10 Aparate de măsură de capacitate graduală în alte unități decît SIMELA ( 

  sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

39.26 3929.90 

  ■ Obiecte admise condiționat 

39.12 3912.20 Vezi a doua parte, pct.2.4. 

39.17 3917.10 Numai pentru uz alimentar. Vezi a doua parte, pct.2.1.1 

39.26 3926.20 Numai sterile de unică folosință. Pentru uz medical. Vezi a doua parte,  

  pct.2.4.  

 3926.90 Vezi a doua parte, pct.2.8. 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise       

40.12 4012.20 Articole uzate. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

40.14 4014.10 Vezi a doua parte, pct.2.4.1. 

40.15 4015.11 Vezi a doua parte, pct.2.4 

   

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 Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

41.01  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

41.03 

   

Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 
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Poziție Cod S.H Vezi partea a doua , pct.2.1.7. 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

  Vezi partea a doua , pct.2.1.7. 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01  Vezi partea a doua , pct.1 

 

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 

  Vezi partea a doua , pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

44.19 4419.00 Aparate de măsură de capacitate graduală în alte unități decît SIMELA (sistem 

  metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel unități 

  corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

44.21 4421.90 

  ■ Obiecte admise condiționat 

44.01-44.21  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

45.01-45.02  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

   

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

46.01  Vezi a doua parte, 2.2. 

 

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 Vezi a doua parte, 2.1.7. 

Capitolul 48  Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 51  Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr  de cal 



Argentina 

 15 

  Vezi a doua parte, 2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

51.01-51.02   Vezi a doua parte, 2.1 

   

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

52.01-52.03  Vezi a doua parte, 2.2. 

 

Capitolul 53  Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

53.01-53.05  Vezi a doua parte, 2.2. 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole 

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 58  Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

   

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;  

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate 

   

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7.  

Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Vezi a doua parte, pct. 2.1.9. 

63.09 6309.00 Articole uzate. 

  

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele  de soare, bastoane, 

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din 
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 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 66  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 67  Pene și puf preparate și articole din acestea; flori artificiale, articole din păr 

  uman 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

   

SECȚIUNEA XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale 

 similare; produse ceramice; sticlă și articole  din sticlă 

   

Capitolul 68  Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

69.09 6909.11 Aparate de măsură de capacitate graduală în alte unități de măsură decât  SIMELA 

 6909.19 (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel  

 6909.90 unității corespondente. Vezi  a doua parte, pct. 2.4.3. 

69.11 6911.10 

69.12 6912.00 

   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

70.17  Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

   (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3. 

 

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 Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 
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SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

73.23 7323.99 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

   (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3. 

73.26 7326.90 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

74.18 7418.19 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

  (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3. 

 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

75.08 7508.90 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

  (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

76.15 7615.19 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

   (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

78.06 7806.00 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

  (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel  

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

79.07 7907.90 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

   (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

80.07 8007.00 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decît 

  SIMELA (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate  

  în paralel unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 81  Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 



Argentina 

 18 

81.01 8101.99 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

  (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

Capitolul 82  Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune; 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

82.10 8205.59 Seturi (completate sau combinate) conținând instrumente de măsură sau 

  măsurători de capacitate gradual în alte unități de măsură decât SIMELA chiar 

  dacă sunt indicate și alte unități legale corespondente. (P.A. indicate nu sunt 

  limitate). 

82.06 8206.00 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

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 ■ Obiecte interzise 

84.01 8401.10 Vezi a doua parte, pct.2.5. 

 8401.40 

84.07-84.08  Articole uzate. 

84.13 8413.11 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

 8413.19 (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci când sunt indicate în paralel  

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

84.23 8423.10 Seturi (completate sau combinate) conținînd instrumente de măsură sau măsurători 

 8423.90 de capacitate gradual în alte unități de măsură decât SIMELA chiar dacă sunt 

  indicate și alte unități legale corespondente. (P.A. indicate nu sunt limitate). 

84.70 8470.10 

8470.20 

  

Capitolul 85  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. 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

85.26 8526.90 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

   (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

 

Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; 



Argentina 

 19 

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 87  Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

87.11  Motociclete uzate. Vezi a doua parte, 2.7.1. 

                                 Biciclete uzate. Vezi a doua parte, 2.7.1.  

 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 interzise 

90.11 9011.10 Aparate de măsură de capacitate graduală, în alte unități de măsură decât SIMELA 

 9011.80 (sistem metric legal argentinian), chiar și atunci cînd sunt indicate în paralel 

  unități corespondente. Vezi a doua parte, pct.2.4.3 

90.12 9012.10 

90.14 9014.20 

 9014.80 

90.15 9015.10 

90.19 9019.20 Articole uzate. 

90.24 9024.10 

 9024.80 

90.25 9025.11 

 9025.80 

90.26 9026.10 

 9026.80 

90.27 9027.80 

90.28 9028.10 

 9028.30 

90.29 9029.10 

 9029.89 

90.30 9030.10 

 9030.89 

90.31 9031.20 

 9031.80 

  ■ Obiecte admise condiționat 

90.01-90.33  Vezi a doua parte, pct.2.5. 

90.18 9018.11 Vezi a doua parte, pct.2.4. 

 9018.19 

 9018.90 
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90.19 9019.10 

 9019.20 

90.21 9021.10 

 9021.90 

90.22 9022.12 

 9022.21 

9022.29 

 9022.90 Vezi a doua parte, pct.2.5. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

93.01-93.07  Vezi a doua parte, 2.6. 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

Capitolul 94  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții  

  prefabricate 

 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.06 9406.00 Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale 

  acestora 

 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.7. 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

95.08 9508.10 Animale de circ, pentru grăsini zoologice și teatre ambulante. Vezi a doua parte

  pct.2.1. 

 

Capitolul 96  Diferite articole 

 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.9. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.05 9605.00 Seturi (completate sau combinate) conținînd instrumente de măsură sau măsurători 

  de capacitate gradual în alte unități de măsură decât SIMELA chiar dacă sunt 

  indicate și alte unități legale corespondente. (P.A. indicate nu sunt limitate). 

96.08 9608.10   
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 9608.20  

 9608.39 

96.09 9609.10 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

97.01-97.06  Toată gama. Vezi a doua parte, 2.5.1. 

97.05 9705.00 Numai pentru colecții zoologice. Vezi a doua parte, pct.2.1. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

1. Animale vii şi produse ale regnului animal 

 

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

   Nu se acceptă 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 rasă pură, care au ataşat un certificat care atestă pedigree-ul pâna la a V-a generaţie. 

1.3. Produse originare din Marea Britanie; 

1.4. Produsele originare din Peru, Chile şi Ecuador; cu excepţia moluştelor originare din Chile şi Ecuador, în 

baza prezentării unui studiu al zonei de cultură efectuat de către un organism oficial sanitar care dovedeşte că 

zona nu este infestată cu holera şi cu materii fecale patogene. 

1.5. Aceste interdicţii nu se aplică 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 acceptă 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 dacă 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 corespundă  normelor fitosanitare în vigoare din Argentina.. 

2.2. Cu excepţia bananelor de origine meristematică 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 igienă 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 holeră; 

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 igienă controlate de către 

autoritatea oficială competentă, tratate cu..... , în doză de..... şi neinfestate cu holeră. 

 

3. Narcotice 

3.1. Condiţii prealabile: autorizaţie din partea Secretariatului pentru Programare şi prevenire a toximaniei şi 

pentru lupta împotriva stupefiantelor. Această parte este politica Biroului Preşedintelui. 

3.2. Substanţe specifice: înregistrare prealabilă 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 necesar o autorizaţie emisă de Secretariatul pentru Sănătate al Ministerului Sănătăţii şi Acţiunii Sociale. 
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3.4. Substanţe psihotrope: se respectă condiţiile indicate la pct.2.7.2., cu excepţia faptului că nu există 

restricţii cu privire la birourile vamale de preluare; 

 

4. Produse farmaceutice 

Este necesară prezentarea prealabilă a certificatelor de înscriere a importatorului şi produsului, eliberate de 

către Secretariatul pentru Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Acţiunii Sociale. 

4.1. Este necesară prezentarea prealabilă 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 Publică pentru 

utilizarea în campaniile sanitare sub controlul direct al acestui Secretariat; la fel se aplică 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 necesară 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 sursă radioactivă. 

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 prealabilă pentru fiecare operaţiune de import; această autorizaţie trebuie să fie obținută 

înainte de îmbarcare. Intrarea lor în ţară putându-se face doar prin portul Buenos Aires, Ezeiza şi Jorge 

Newberi, sau prin punctele autorizate, cu titlul excepțional, de către organismul vizat mai sus. 

Este interzis importul de arme şi muniție 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 puşcă, exploziv 

O autoritate prealabilă trebuie obținută de la Direcţia Generală a Produselor Militare (DGFM). 

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

Executivă Naţională: 

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: 
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- 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 interzisă importarea acestor produse pe cale poştală 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 derogări 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 irevocabilă. 

b) este expediat şi transportat cu mijloace de transport adecvate, pe cale terestră, maritimă, fluvială, sau 

aeriană, către destinaţia finală care se găseşte pe teritoriul aprobat de autoritatea vamală; 

c) este prelucrat în prima zonă vamală, după ce a trecut de frontiera poştală; 

d) aparţine unor cetăţeni argentinieni care se întorc permanent în ţară, după ce au avut rezidența 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, operațiunile 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 competentă trebuie să se asigure de faptul că, atât cantitatea cât 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 suspendată 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 rezoluţie şi să 

urmărească respectarea prevederilor. El poate accepta sau respinge cererile de derogare, sau poate să ceară 

solicitantului mai multe informaţii sau documente care să vina în sprijinul acestor informaţii. 
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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 

Această dispoziţie se aplică numai în cazul în care conţinutul trimiterilor au valoare comercială; 

 

3 Necesitatea de a justifica originea mărfurilor 

Se aplică 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 egală cu valoarea vamală a mărfii, cu excepţia cazului în care importul 

acestora este interzis, caz în care se aplică prima soluţie 

 

Circulara 33/03.03.2014 

În conformitate cu rezoluția generală nr. 3579, emisă de Federal Public Revenue Administration (AFIP) și 

publicată în buletinul oficial din 20 ianuarie 2014, pentru a colecta sau primi articole poștale care conțin 

mărfuri cumpărate de la furnizori cu sediul în afara Argentinei, este necesar de prezentat forma F4550T 

(Cumpărături de la furnizori în afara Argentinei) împreună cu dovada de plată electronică a taxelor de import 

indicate de sistem. 

Această formă este valabilă la: http://www.afip.gob.ar/comprasenelexterior/documentos/f4550t.pdf.   

Dacă valoarea mărfii depășește limita de 25 USD pe an, o taxă de import de 50% din valoarea mărfii care 

depășește această sumă, trebuie plătită pentru utilizarea formularului F4550T. 

http://www.afip.gob.ar/comprasenelexterior/documentos/f4550t.pdf

