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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 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06  Toate animalele, cu excepția celor precizate în partea a doua, pct.1. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Toate animalele. Vezi a doua parte, pct.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Carne și organe de toate felurile.            

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Carne și organe de toate felurile. Vezi a doua parte, 3.           

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.04  Importul acestor produse este interzis, fiind supus reglementărilor. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Pești vii sau morți, proaspeți, refrigerați sau congelați. Importul acestora  

  poate fi efectuat respectînd condițiile din partea a doua, pct.2, b, c și d. 

03.05 0305.49 Păstrăvi afumați; 

03.05-03.07  Toate produsele.   

 

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

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte  

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

04.01-04.02  Importul de lapte cu o concentrație de grăsime mai mică de 7% este interzis 

  fiind necesară obținerea unei licențe din partea Direcției de servicii sanitare 

04.05-04.08  Importul acestor produse este interzis, fiind supus reglementărilor; 

  Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire  

  ■ Obiecte admise condiționat 

04.01-04.08  Lapte, frișcă și alte preparate alimentare pe bază de lapte, folosite în 

  alimentația sugarilor, trebuie amplasate în containere ermetice pentru vânzarea 

  cu amănuntul. Untul, brânzeturile, ouăle de pasăre și gălbenușurile proaspete, 

  uscate sau conservate în orice alt mod, îndulcite sau nu. Importul acestor produse 

  se efectuează respectînd condițiile din partea a doua, pct.b, c și d. 

04.09 0409.00 Mierea naturală. 

 

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.04 0504.00 Intestinele, vezica și stomacul animalelor. Importul nu poate fi efectuat fără 

  licență; 

05.11  Produsele de origine animală ne-enumerate ș neincluse în altă parte; animalele 

  moarte, descrise în capitolele 1 și 3, sunt improprii consumului uman. Importul 
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  lor nu poate fi efectuat fără licență. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04  Plante vii, bulbi de flori, flori tăiate contaminate cu paraziți considerați dăunători 

  pentru recolte. 

  Vița de vie, flori tăiate. 
  ■ Obiecte admise condiționat 
  Plante, părți de plante, de arbori, arbuști, bulbi de flori și flori tăiate. Vezi a doua 

  parte, pct.3. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01-07.14  Importul tuturor produselor din aceste specii este interzis, fiind supus 

  reglementărilor. 
  ■ Obiecte admise condiționat 
  Importul nu poate fi efectuat fără licență de import, conform condițiilor descrise 
  în partea a doua, pct.3. 
   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.14  Importul tuturor produselor din aceste specii este interzis, fiind supus 

  reglementărilor;   

08.02 0802.11 Este interzis importul de nuci, migdale, alune de pădure;  

 0802.32  

08.05 0805.10 Citrice 

 0805.90 

08.14 0814.00 Coji de citrice. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.14  Vezi a doua parte, pct.4. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01  Cafea, prăjită sau neprăjită, decofeinizată ; înlocuitori de cafea conținînd 

  o anumită concentrație de cafea. Păstăi și cojii de boabe de cafea. Importul 

  este permis după obținerea unei licențe de import. Pentru importul unor cantități 

  mari de cafea din țările membre ale Organizației Internaționale a Cafelei, este 

  necesară obținerea unui certificat adecvat. 

   

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01 1001.10 Grâu, amestec de grâu cu secară ; 

 1001.90 

10.02 1002.00 Secară ; 

10.03 1003.00 Orz ; 

10.04 1004.00 Ovăz ; 

10.05 1005.10 Mei ; 

 1005.90 
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10.07 1007.00 Grăunțe de sorgo ; 

10.08 1008.10 Hrișcă, mei, iarba-cănărașului și alte cereale ; 

 1008.90 

  Importul poate fi efectuat în baza unei licențe. 

    

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.07-11.07  Făină de cereale, grăunțe și semințe de cereale, făină de legume sau de fructe

 1109.00 făină și fulgi de cartofi, malț. Importul poate fi efectuat după obținerea unei 

  aprobări din partea Ministerului Comerțului și Industriei. 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.05 1202.10 Arahide nedecorticate 

12.07  Importul lor este interzis.  

12.09  

12.12  

12.11  Stupefiante 

  ■ Obiecte admise condiționat 

12.02  Arahide, semnțe de susan, semințe de lucernă. Importul poate fi efectuat după 

  obținerea unei licențe din partea Ministerului Comerțului și Industriei. 

  Vezi a doua parte, pct.3 și 5. 

12.07  Roșcove, proaspete sau uscate, mărunțite sau nemărunțite, nuci și alte produse 

  vegetale, destinate alimentației umane. Importul poate fi efecuat după obținerea 

  unei licențe din partea Ministerului Comerțului și Industriei. 

12.13-12.14  Paiele și păstăile de cereale, fân, trifoi de toate felurile, lupin, varză furajeră 

Mazariche, și alte produse furajere similare. Importul poate fi efectuat în baza unei 

aprobări din partea Ministerului Comerțului și Industriei. 

Vezi a doua parte, pct.3 și 5. 

12.11  Pentru stupefiante. Vezi a doua parte, pct.5.    

 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.02  Importul acestor produse este interzis.   

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Lipici pentru ramuri, utilizat la prinderea păsărilor. Importul se efectuează 

  după obținerea licenței. 

13.02 1302.11 Opiu. Vezi a doua parte, pct.5.   

   

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

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție 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 
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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 interzise 

15.07-15.15  Importul produselor de acest gen este interzis ; 

15.16  Grăsimile și uleiurile de origine vegetală sau animală, hidrogenate total sau 

  parțial, solidificate sau întărite prin alte proceduri, rafinate sau nerafinate ; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

15.07-15.15  Uleiuri vegetale, fluide sau solide, crude, rafinate sau purificate, altele decât 

  uleiurile de in și ricin ; 

15.17  Margarina, untura, și alte grăsimi comestibile preparate ; 

15.21  Ceara de albine ; 

  Vezi a doua parte, pct.2.    

 

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 Cod S.H ■ Obiecte interzise 

16.01-16.05        Importul acestor produse este interzis 

  ■ Obiecte admise condiționat. 

  Toate produsele din această categorie. Vezi a doua parte, pct.2.   

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01-17.04  Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecții ale serviciilor sanitare; 

   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01-18.06  Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecții din partea serviciilor 

  sanitare ; 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

19.01-19.02  Importul acestor produse este interzis. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

19.01-19.02  Preparate din făină de griș, de amidon sau extract de malț, praf de înghețată alte 

  preparate utilizate exlusiv pentru nou născuți și copii de pînă la un an ; 

  Macaroane, spaghete și alte produse similare ; 

19.04  Pufuleți cu brînză, cips-uri și alte produse similare; 

19.05  Pâine, biscuiți, prăjituri și alte produse similare; 

  Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecții ale serviciilor sanitare, 

  pentru import fiind necesară obținerea unei licențe de import . 

  

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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20.01.-20.09  Importul acestor produse este interzis. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Preparatele din legume, fructe, nuci sau din alte părți de plante, măslinele 

  leguminoasele și sucurile din legume sau fructe ; 

  Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecții ale serviciilor sanitare, 

  pentru import fiind necesară obținerea unei licențe de import. 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.01  Extractele, esențele sau concentratele de cafea, preparatele pe baza acestor  

  extracte, esențe sau concentrate; 

21.03 2103.20 Preparate care conțin tomate 

21.04 2104.10 Supe de pui, sub formă de cuburi sau concentrat; 

 2104.20 

21.05 2105.00 Înghețată, praf de înghețată și alte preparate utilizate la fabricarea înghețatei; 

21.06 2106.10 Jeleuri. Preparate concentrate utilizate în producția băuturilor și a alimentelor 

  pe bază de lapte, înlocuitori și produe de patiserie. 

  Pentru comprimatele și pliculețele de zaharină utilizate în scop medical este 

  necesară obținerea unei licențe de import din partea Ministerului Sănătății. 

  Toate produsele de acest gen sunt supuse unor inspecții ale serviciilor  

  sanitare, pentru import fiind necesară obținerea unei licențe de import. 

  

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.01-22.09  Băuturi, spirtoase, oțet și înlocuitori din oțet. Sunt supuse unor inspecții ale 

  serviciilor sanitare, fiind necesară o licență de import.  

  

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01-23.09  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare. 

  Hrană furajeră, alta decât cea menționată la poziția 23.01. Este necesară 

  obținerea unei licențe de import. Vezi a doua parte, pct.2. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

Capitolul 25  Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

25.01  Sare gemă, marină și sarea de masă. Clorura de sodiu pură, cu excepția sării  

  utilizate ca supliment alimentar pentru bovine; 

25.20  Gips, anhidridă, gips calcinat; 

25.22  Var nestins și var stins, fiind exclus oxidul și hidroxidul de calciu; 

25.23  Toate sortimentele de ciment; 

  Pentru import este necesară obținerea unei licențe; 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

   acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.01  Uleiuri, combustibili solizi fabricați pe bază de uleiuri, sub formă de brichete de 

  cărbune și alte articole asemănătoare. 

27.02  Lignit aglomerat sau simplu ; 

27.04  Cocs și semi-cocs de huila, lignit sau turbă, aglomerate. Cărbune de retortă 

27.08  smoală și cocs din smoală obținut din gudron de huila sau din alte tipuri de gudron 

  mineral ; 

27.09  Uleiul din petrol și uleiuri obținute din minerale bituminose, uleiuri brute ; 

27.10  Uleiul din petrol, rafinat parțial, mai precis petrolul brut care pierde prin distilare 

  compușii cei mai rafinați. Kerosenul, spirtul alb, motorina, păcura și alte uleiuri

  asemănătoare obținute din petrol ; 

27.11  Gaz de petrol și alte hidrocarburi gazoase. 

27.14  Asfalturi naturale, șisturi bituminoase, nisipuri de gudron și roci asfaltice. 

27.15  Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt sau bitum natural, asfalt de petrol 

  asfalt de bitum mineral sau de bitum de petrol. 

  Pentru importul acestor produse este necesară licență de import. 

   

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 admise condiționat 

28.01 2804.10 Hidrogen și oxygen; 

 2804.40 

28.11 2811.21 Dioxid de carbon sub formă gazoasă ; 

28.40 2840.11 Borat și perborat ; 

 2840.30 

  Pentru importul acestor produse este necesară o licență de import.  

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.01.-29.42  Produse chimice organice, cu excepția naftalinei (articolul 29.02), zaharina 

  (articolul 29.25), vitamine și hormoni (articolul 29.36 și 29.37) glucozida,  

  naturală sau sintetică (articolul 29.38) alcaide vegetale (rubrica 29.39) și 

  antibiotice (articolul 29.41). 

  Pentru importul acestor produse este necesară licență de import. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.01-30.06                        Toate produsele de acest gen. Vezi a doua parte, pct.6. 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.02-31.05  Îngrășăminte, mai puțin cele sub formă de comprimate, pastile și alte forme 

  asemănătoare; 
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  Pentru import este necesară obținerea unei licențe in partea Ministerului 

  Comerțului și Industriei; 

 

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

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 

34.02  Substanțe active pentru tratarea suprafețelor și detergenți. 

  Sub rezerva aplicării reglementărilor stabilite de Ministerul Comerțului și 

  Industriei în domeniul licențelor de import; 

 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.07 35.07 Praf de cheag. 

  Sub rezerva aplicării reglementărilor stabilite de Ministerul Comerțului și 

  Industriei în domeniul licențelor de import. 

 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.01-36.04  Explozibili și produse pirotehnice; 

36.05 3605.00 Chibrituri. Vezi a doua parte, pct.7. 

  Chibriturile cu fosfor alb sau galben sau ferm interzise; 

  Sub rezerva aplicării reglementărilor stabilite de Ministerul Comerțului și 

  Industriei în domeniul licențelor de import. 

  

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 admise condiționat 

38.08  Insecticide, fungicide, ierbicide, germicide, inhibitori de germinație și regulatori 

38.23  de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse asemănătoare. 

  Importul este admis după efectuarea unei inspecții de către funcționari ai 

  Ministerului Agriculturii. 

   

SECȚIUNEA VII             Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor 
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Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

39.21  Plăci sau benzi de spumă sau burete (burete artificial); 

  Sub rezerva aplicării reglementărilor stabilite de Ministerul Comerțului și 

  Industriei în domeniul licențelor de import; 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

40.11-40.12  Pneuri din cauciuc pentru vehicule cu motor: 

  a) fără indicația mărcii sau a numelui fabricantului sau care poartă indicații 

  ilizibile, imperfecte sau alterate; 

  b) uzate, inclusiv pneuri vulcanizate și recondiționate; 

  c) noi, cu indicația ”calitate inferioară”, ”declasat”, D/A, ”de a doua sau a 

  treia calitate” 

40.15  Mănuși de cauciuc; 

  Sub rezerva aplicării reglementărilor stabilite de Ministerul Comerțului și 

  Industriei în domeniul licențelor de import. 

   

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 Nu există informații.   

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

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

44.02  Cărbune din lemn (inclusiv brichete de cărbune și nuci), aglomerat sau nu  

44.03  lemn brut, decojit sau nu, partiționat și semi-șlefuit dar nu prelucrat suplimentar; 

44.06  Traverse de lemn pentru șinele de cale ferată sau de tramvai; 

44.07  Lemn tăiat longitudinal, feliat sau derulat, dar neprelucrat suplimentar, cu o  

  grosime mai mare de 5mm; 

44.08  Lemn tăiat longitudinal, feliat sau derulat dar neprelucrat înainte, de o grosime 

  care nu depășește 5 mm. Foi de placaj care nu depășește 5mm. 

44.09  Lemn (inclusiv lame și plăci de parchet neasamblate), profile prelucrate. 

44.10  Lemn recondiționat, resturi, rumeguș și alte deșeuri lemnoase care conțin rășini 

  naturale sau artificiale sau alte substanțe organice aglutinate, sub formă de 

  scânduri, în blocuri sau alte forme; 

44.12  Placaj și alte produse similare din lemn laminat; 
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44.15  Cutii, lădițe de ambalaj și părțile lor, din lemn; 

44.18  Articole de tîmplărie sau de dulgherie (inclusiv elementele prefabricate 

  Pentru construcție și podele de parchet asambalate); 

44.20  Machetărie în lemn și lemn încrustat. 

  Supus reglementării Ministerului Comerțului și Industriei în domeniul 

  licențelor de import. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

48.19  Cutii, saci și alte ambalaje, de hârtie sau carton 

 

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

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.03  Publicații cu caracter subversiv 

49.04-49.06                         Lucrări pentru care deținătorul de drepturi de autor a informat Directoratul 

  Vămilor și taxelor despre solicitarea de neacceptare a unor copii ale                    

49.08-49.11  orice carte sau publicație care conține indicații privind fabricarea, utilizarea 

  și întreținerea oricărui fel de armă de foc, altele decât harpoanele utilizate 

                   pentru pescuit, sunt interzise, exceptînd cazul în care este prezentat  un permis 

                                            special emis de Ministerul de Interne (cu excepția cărților sau publicațiilor 

  importate de  Forțele de Poliție sau de un Departament Guvernamental). 

49.07                      Articolele care seamănă cu monedele oficiale în Cipru, sau oricare altă țară, 

                                            și toate mărfurile sau articolele care poartă o impresiune, o reprezentare sau un 

           desen care imită un bilet de bancă sau o bancnotă în curs în Cipru sau în oricare 

           altă țară. 

           Bancnote false sau contrafăcute care se aseamănă sau care încearcă să semene cu 

           bancnotele valabile în Cipru sau în oricare alt stat. Timbre contrafăcute, cât și 

           matrice, plăci matriciale și alte instrumente utilizate pentru fabricarea acestor 

           timbre. 

   

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 
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Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

52.13  Bumbac brut, procesat sau prelucrat; 

  Face obiectul reglementărilor privind importul emis de Ministerul  

  Industriei și Comerțului; 

 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

56.08  Plase de pescuit și plase de vînătoare 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

58.01-58.11  Prosoape și material din prosop; 

  Fac obiectul reglementărilor privind importul emis de Ministerul Industriei 

  și Comerțului. 

 

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 Nu există informații. 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

61.01-61.14  Lenjerie și alte articole vestimentare din toate materialel textile vizate 

  la capitolele 61 și 62. 

61.15  Șosete și ciorapi de orice fel; 

  Fac obiectul reglementărilor privind importul emis de Ministerul Industriei 

  și Comerțului. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 
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62.01-62.11  Lenjerie și alte articole vestimentare din toate materialel textile vizate la  

  capitolele 61 și 62. 

  Fac obiectul reglementărilor privind importul emis de Ministerul Industriei și 

  Comerțului 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.02  Lenjerie de pat, fețe de masă, articole de toaletă, din orice material textil cu 

  excepția dantelei; 

63.05  Saci de tipul celor utilizați pentru ambalajul mărfurilor; 

63.07  Fac obiectul reglementărilor privind importul emis de Ministerul Industriei și 

  Comerțului. 

   

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  

 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

64.01-64.06  Pantofi și părți ale acestora; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în materia 

  licențelor de import. 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  uman 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 Nu există informații.   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

69.05  Țigle de acoperiș; 

69.07-69.08  Dale de pavaj; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 
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Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

70.13  Acvarii pentru pești și plante decorative; 

70.14  Becuri și lămpi; 

70.20  Sere 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import 

 

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 ■ Obiecte interzise 

71.18        Articole, obiecte ornamentale care seamănă cu monede  valabile în Cipru, sau 

                                            oricare altă țară, și orice alte mărfuri sau articole care poartă o impresiune, o 

                                            ilustrare sau un desen care imită o monedă în curs în Cipru sau în orice altă țară. 

            Monedele false sau contrafăcute care seamănă sau  încearcă să imite 

                   monede valabile în Cipru sau în oricare altă țară. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

71.06  Argint; 

71.08  Aur; 

71.10  Platina. 

  Import numai în baza unui permis emis de Banca Centrală din Cipru. 

 
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

72.04  Tije de fier sau oțel, tabla ondulată galvanizată, plăci și cabluri; 

72.06-72.07  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  ce privește licențele de import; 

72.10-72.19 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

73.07  Accesorii din fontă pentru tuburi de ciment; 

73.08  Eșafoadaje din tuburi de fier sau oțel. Sere; 

73.10  Butoaie, tambururi, bidoane, cutii și recipiente similare, din fontă, fier sau oțel, 

  de un tip comun utilizat pentru transportul sau ambalarea mărfurilor, cu excepția 

  cutiilor utilizate în mod normal pentru conservele de fructe, legume sau de suc de 

  fructe sau legume; 

73.11  Recipiente pentru gaz comprimat sau lichefiat; 

73.13-73.14  Plasă de gard, grilaj și fire metalice. Grilaje de fier sau de oțel de tipul utilizat în 

  construcții; 

73.17  Nituri; 

73.18  Holz-șuruburi, șuruburi autofiletante și șuruburi; 

73.21  Radiatoare pe gaz și părțile lor; 

73.23  Găleți din fier sau oțel; 
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73.25-73.26  Piese turnate sau forjate din fier sau oțel, în stare brută sau prelucrate; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.15  Nituri din fier sau oțel, cu cap de cupru; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

76.01  Aluminiu neprelucrat; 

76.04  Tije, bare, colțare, profile din aluminiu; 

76.06  Plăci, foi de aluminiu prelucrate; 

76.08  Tuburi și tuburi de aluminiu, tije și bare de aluminiu; 

76.10  Sere; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

82.11  Pumnalele sunt strict interzise; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.7. 

 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

83.02  Balamale utilizate în mod normal pentru uși și ferestre, mecanisme pentru uși 

  culisante; 

83.09  Toate tipurile de dopuri de sticlă; 

83.11  Fire, tije, tuburi, electrozi și articole similare din metale comune, învelite sau 
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  umplute cu decapanti, de tipul utilizat pentru sudură. 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

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 admise condiționat 

84.02  Boilere cu aburi; 

84.05  Generatoare pe gaz sau apă și gaz, cu sau fără purificatoare. Generatoare  

  pe acetilenă (pe apă) și generatoare similare pe gaz cu sau fără purificatoare 

84.13  Pompe de toate tipurile de lichide, altele decât cele utilizate pentru distribuirea 

  în retail a berii, a produselor petroliere, sau pentru vehiculele cu motor; 

84.14  Compresoare pe aer sau alte gaze și accesoriile lor, altele decât cele acționate 

  manual; 

84.16  Arzătoare industriale pe bază de combustibili lichizi, solizi și gazoși. 

  Arzătoare mecanice, grătare mecanice, sisteme de evacuare mecanică a  

  cenușei sau alte aparate similare; 

84.17  Cuptoare și incineratoare industriale sau de laborator; non-electrice; 

84.20  Calandre, laminoare și cilindrii pentru aceste mașini; 

84.21  Filtre de aer, de ulei și de carburant pentru vehiculele cu motor; 

84.22  Mașini și aparate care servesc la curățatul sau uscatul sticlelor sau a altor 

  recipiente. Mașini de spălat vase, cu utilizare non-domestică. 

84.23  Echipamente de cîntărit, cîntare și greutăți pentru orice cîntar: accesoriile lor. 

84.29-84.30  Excavatoare, buldozere, compactoare, foreze și mașini de forare, staționare sau 

  mobile; 

84.35  Prese și compresoare, concasoare și alte mașini și aparate pentru fabricarea vinului 

  cidru, pentru procesarea fructelor sau a băuturilor similare; 

84.37  Mașini și aparate pentru măcinarea, tratarea cerealelor și legumelor uscate; 

84.38  Mașini și aparate de brutărie, patiserie, ciocolaterie, fabricarea pastelor de tip  

  macaroane, ravioli sau alte alimente pe bază de cereale, pentru pregătirea cărnii, 

  peștelui, fructelor și legumelor, pentru dulciuri sau produse de braserie. 

84.39  Mașini pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau a cartonului începînd cu  

  materialele fibroase celulozice; 

84.41  Instrumente de toate tipurile pentru tăiat hârtie și carton. Alte mașini și aparate 

  pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului; 

84.42-84.43  Mașini și echipamente de imprimare; 

84.44-84.45  Mașini pentru extrudarea materialelor textile artificiale; 

84.45-84.47  Mașini de țesut, mașini de tricotat și mașini de fabricat fire pentru tul; dantelă, 

  broderie, pasmanterie, tresate sau nu; mașini pentru pregătirea firelor de utilizat 

  pe aceste mașini, inclusiv mașinile pentru urzit și calibrare 

84.48-84.49  Mașini pentru tratarea fibrelor naturale sau artificiale, pentru filatură,  pentru  

  dublaj, mulat și bobinat textile. Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de nr. 

  84.44-84.49. Echipamente pentru prelucrarea pâslei, inclusiv cele specializate 

  în crearea de pălării; 

84.42-84.43  Mașini și aparate pentru spălat, curățat, uscat sau înălbit, vopsit, apretat, finisat sau 

  recondiționat fire, țesături sau lucrări din materiale textile; 
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  mașini de rulat, derulat, îndoit și tăiat; mașini pentru fabricarea linoleumului 

  sau a altor materiale cu uz similar, pentru recondiționarea țesăturilor, mașini 

  pentru imprimarea de desene sau cuvinte repetitive sau total colorate, pe materiale 

  textile, hârtie de ambalaj, linoleum sau pe alte materiale; plăci, blocuri sau rulouri. 

84.52  Mașini de cusut de utilizare industrială; mobila concepută pentru amplasarea 

  acestor mașini; 

84.53  Mașini și aparate pentru prepararea, tanarea sau prelucrarea pieilor  

  (inclusiv mașini pentru fabrcarea cizmelor și pantofilor); 

84.54  Convertizoare, buzunare de scurgere, lingotiere sau mașini de curs pentru  

  metalurgie sau topitorie; 

84.56  Mașini-utilaje pentru prelucrarea metalelor, pietrelor, produselor ceramice. 

84.65  betonului, a azbestului-ciment sau a materialelor similare, pentru prelucrarea la  

  rece a sticlei. 

84.70  Mașini de francat.  

84.74  Mașini și aparate de triat, criblat, separat, concasat, sfărîmat, amestecat sau  

  malaxat pămînturi, pietre, minerale și alte substanțe. Mașini de comasat, de 

  fasonat sau de prelucrat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment 

  ipsos sau alte materiale minerale sub formă de praf sau pastă. Echipamente 

  pentru prelucrarea nisipului de construcții; 

84.75  Mașini pentru prlucrarea sticlei, pentru asamblarea filamentelor electrice,a  

  lămpilor de descărcare, tuburilor electronice sau alte tuburi și valve similare; 

84.80  Matrițe de topire. Matrițe de turnare pentru metale sau carburi metalice,  

  pentru sticlă, pentru materialele minerale, pentru cauciuc sau materialele plastice 

  artificiale; 

84.81  Valve de reglare sau de reducție a presiunii pentru manometre. 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea 

  ce privește licențele de import. 

 

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 admise condiționat 

85.01-85.04  Motoare și generatoare electrice (rotative sau statice), tranformatoare, recificatoare 

  și redresoare; inductoare; 

85.07  Acumulatori electrici; 

85.14-85.15  Cuptoare electrice industriale sau de laborator (inclusiv cele care funcționează 

  prin inducție sau electrice), cuptoare și aparate pentru tratare termică. 

  Mașini și aparate de sudură și tăiere cu laser. 

85.17  Aparate electrice pentru rețele de telefonie fixă și telegraf, inclusiv aparate pentru 

  telecomunicație prin curent portant. Vezi a doua parte, pct.9 

85.26  Tipuri de radiotelecomandă utilizate pentru controlul de la distanță al ușilor  

  de garaj sau dronelor de jucărie. Pot fi expediate în baza unei licențe  

  eliberate de Ministerul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice; 

85.35  Paratrăsnete. În baza unei licențe de import eliberate de Ministerul Comerțului și 

  Industriei și a unei licențe suplimentare emise de Ministerul Comunicațiilor și 

  Lucrărilor Publice. 

85.43  Generatoare de semnal, dispozitive de control electric al explozilor. 

  În baza unei licențe de import eliberate de Ministerul Comerțului și Industriei și 

  a unei licențe suplimentare emise de Ministerul Comunicațiilor și Lucrărilor 

  Publice. 

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 
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Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; 

  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 admise condiționat 

87.08  Roți cu pneuri uzate. Centuri de securitate; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea  

  ce privește licențele de import. 

 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

89.01-89.08  Pacheboturi, vapoare și alte tipuri de nave; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea  

  ce privește licențele de import. 

 

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 

90.09  Aparate de fotocopiat și de termocopiere; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

93.01-93.07  Articolele din această categorie sunt strict interzise sau supuse reglementărilor; 

  ■ Obiecte admise condiționat 
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  Arme de foc de orice tip (cu excepția harpoanelor) și părți ale acestora; 

  Muniții de orice fel și părți ale acestora. 

  Articolele care nu sunt strict interzise sunt supuse reglementărilor stabilite  

  de către Ministerul Comerțului și Industriei și de asemenea necesită un  

  permis special eliberat de către Ministerul de Interne. Vezi a doua parte, pct.7. 

   

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 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.01-94.03  Mobilă și părțile de mobilă; 

94.06  Sere din orice material; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

95.03  Baloane; 

95.07  Crengi cu clei pentru prinderea păsărilor sălbatice; 

  Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerțului și Industriei în ceea ce 

  privește licențele de import. 

 

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   
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  Importul este reglementat de discuțiile prezentate în partea a doua, pct.8 

 

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Cipru, vă rugăm să 

consultați site-ul oficial: https://www.cypruspost.post/en/faq-prohibited-items 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cypruspost.post/en/faq-prohibited-items
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

1. Animale, produse de origine animală  

a) Există o interdicţie generală asupra importului de animale şi produse animale. Cu toate acestea, produsele 

de mai jos pot fi importate sub rezerva aplicării termenilor şi condiţiilor enunţate în permisele speciale 

eliberate de Directorul Serviciilor Veterinare. 

- Animale şi pasări de curte pentru reproducere  

- Câini, pisici, peşti, papagali şi pasări tropicale  

b) Sunt supuse reglementărilor Ministerului Comerţului şi Industriei în ceea ce priveşte licenţele de import.  

c) Importul de lipitori şi viermi de mătase este strict interzis.  

 

2. Produse de origine animală pentru consumul uman sau al animalelor de companie 
 Ca regulă generală, importul acestor produse este supus: 

 a) termenilor şi condiţiilor permiselor speciale emise de Directorul Serviciilor Veterinare 

 b) reglementării stabilite de Ministerul Comerţului şi Industriei  

 c) dispoziţiilor speciale ale autorităţilor sanitare  

 d) regulilor în vigoare privind igiena şi sănătatea, şi anume:  

- inspecţie sanitară corespunzătoare  

- prezentarea unui certificate sanitar emis de autorităţile competente din ţara de origine 

 

3. Plante şi produse din plante  

Ca regulă generală, importul produselor de acest gen este supus condiţiilor formulate de Ministerul 

Agriculturii şi restricţiilor, cu excepţia cazului în care aceste produse sunt însoţite de un certificat fitosanitar 

internaţional (ex: fasolea şi mazărea boabe-articolul 07.13, seminţe de cartofi-articolul 07.01.10, legume 

crude-articolul 07.09, ciuperci 07.09-12). La import, produsele mai sus vizate trebuie să fie examinate de un 

funcţionar al Ministerului Agriculturii (Departamentul de fitopatologie).  

 

4. Fructe sau nuci comestibile; coji de citrice, de fructe sau de pepene  

Toate produsele de acest gen sunt supuse, în cazul importului, la reglementarea în domeniu de licenţă de 

import; acestea sunt de asemenea supuse unei inspecţii sanitare. De altfel, ele trebuie să fie însoţite de un 

certificat fitosanitar internaţional.  

 

5. Stupefiante 

 Drogurile periculoase, incluzând următoarele, sunt în mod strict interzise, cu excepţia cazului în care sunt 

importate sub licenţa emisă de Ministerul Sănătăţii  

a) opiu prelucrat  

b) alte droguri, inclusiv opiu brut, frunze de coca; plante de mac , răşină de canabis şi orice preparat având ca 

baza răşină de canabis  

Ca regula generala, drogurile periculoase pot fi importate în scop farmaceutic de către persoanele autorizate şi 

trebuie să fie însoţite ÎNTOTDEAUNA de un permis eliberat de autoritatea competentă din ţara exportatoare 

(acest permis este inclus în ambalajul drogurilor) şi de asemenea de un permis eliberat de Ministerul Sănătăţii 

din Cipru.  

 

6. Produse farmaceutice  

Importul produselor farmaceutice şi al otrăvurilor este supus următoarelor condiţii:  

a) înregistrarea produselor conform Legii privind produsele farmaceutice şi reglementărilor aplicabile; b) 

importul de către persoane sau organisme profesionale;  

c) licenţă/reţetă eliberată la ordin de o Comisie Farmaceutică sau de Ministerul agriculturii (Serviciul 

veterinar) în funcţie de caz; aceasta licenţă trebuie să însoţească produsele. 

 

7. Arme, muniţii, parti ale acestora şi accesorii 

 I * Sunt strict interzise, următoarele articole:  
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 a) petarde 

 b) orice armă (inclusiv pumnalele de orice fel) proiectată să elibereze lichide periculoase, gaze sau alte 

substanţe, sau muniţie proiectată să conţină astfel de substanţea.  

c) carabine, pistoale şi puşti cu aer comprimat de un calibru care nu depăşeşte 0,177 inch (0,45 cm);  

d) puşti şi arme de foc cu repetiţie  

e) puşti de vânătoare (automate, semiautomate, cu repetiţie, automate şi cu repetiţie, semiautomate şi cu 

repetiţie)  

 

2* Muniţia, explozibilii şi armele de foc al căror import este strict interzis (de tipul celor descrise mai sus) 

trebuie reglementate prin intermediul unei licenţe eliberate de Ministerul Comerţului şi Industriei cât şi al 

unui permis special eliberat de Ministerul de interne.  

 

8. Antichităţi cu o vechime mai mare de o sută de ani  

Obiectele cu o vechime mai mare de o sută de ani pot fi acceptate ca piese de antichitate (şi prin consecinţă să 

fie clasate la nr 97.06 din Tarif) dacă sunt însoţite în acest scop de o dovadă scrisă emisă de o autoritate 

competentă a guvernului din ţara de origine sau de departamentul de antichităţi din Cipru.  

 

9. Aparate electrice pentru telefonie, inclusiv a paratele pentru sistemul de telefonie cu curent portant  
Importul oricăror articole enumerate mai jos nu se poate efectua decât în cazul în care facturile lor 

corespondente sunt confirmate în acest scop de către Ministerul Comunicaţiilor şi lucrărilor publice, şi/sau de 

Telecomunicaţiile din Cipru. 

 

Lista materialului de telecomunicaţii, al căror import necesită aprobarea telecomunicaţiilor din Cipru:  

- echipamente telefonice  

- terminale telefonice  

- tastaturi telefonice  

- contor de taxe telefonice 

 - dispozitive de interdicţie telefonica  

- aparate telefonice publice cu monezi  

- aparate telefonice cu cartelă 

 - aparate telefonice cu carte de credit  

- aparate telefonice fără fir  

- posturi radiotelefonice portabile 

 - radiotelefoane  

- pagere  

- posturi de intercomunicaţie  

- sisteme cu butoane  

- standarde  

- centrale de branşament automatice private  

- dispozitive de multiplexaj/demultiplexaj 

 - concentratoare telegrafice  

- unitate Telex  

- cutie Telex 

 - cutie Teletext  

- teleimprimatoare  

- telecopiatoare 

 - modemuri 

 - echipamente de telemetrie  

- echipamente telecomandare  

- dispozitive de alarmă  

- staţie terestră de recepţie TV prin satelit 

 - staţie terestră pentru recepţie prin satelit  

- staţie terestră de emisie recepţie prin satelit  
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Lista materialului de telecomunicaţii al cărui import necesita eliberarea unei licenţe de către Ministerul 

Comunicaţiilor şi Lucrărilor: 

 - aparat de transmisie şi de recepţie radiotelegrafică şi radiotelefonică care nu conţine nici claviatură sau 

tastatură  

- echipamente de radio-navigaţie 

 - echipamente radar şi telecomanda cu unde radio, precum şi părţi ale acestora  

- telecomenzi  

- dispozitive de alarma fara fir 

 - staţie terestra pentru recepţia TV prin satelit  

- staţie pentru recepţia prin satelit şi staţie terestră de emisie şi de recepţie prin satelit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cipru 

 21 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 

Cipru nu a publicat partea a III-a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


