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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 vii  

  ■ Obiecte admise condiţionat 

01.01-01.06 0106.00 Vezi a doua parte, pct.2.1.1    

  Vezi a doua parte, pct.2.1.2 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■  Obiecte admise condiţionat 

02.01-02.10  Vezi a doua parte, pct.2.1.1 și 2.1.3. 

   

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Pești vii, crustacee, moluște, pești otrăvitori și părți ale acestora. 

  Produse de pescărie care conțin biotoxine. Pești morți, care nu au măruntaiele  

  scoase; 

  ■  Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.4.  

 

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 

04.01-04.06  Unt, smîntînă, margarină sau lapte contrafăcut ; 

  Trebuie contactat Ministerul Sănătății, această dispoziție aplicîndu-se doar țărilor 

  care nu sunt membre ale Uniunii Europene.   

  ■  Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.1 și 2.1.5. 

 

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

                                            

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01-05.11 0511.10   

05.11 0511.91 Vezi a doua parte, pct.2.1.6.     

 0511.99  

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

06.01-06.04  Vezi a doua parte, pct.2.2.1       

   

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.14  Vezi a doua parte, pct.2.2.2  

   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.14 0806.10 Vezi a doua parte, pct.2.2.3  

 0808.10 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

09.01-09.10 0902.10 Vezi a doua parte, pct.2.4 

 0902.40 

Capitolul 10  Cereale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08  Vezi a doua parte, pct.2.2.4  

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

12.01-12.14 1213.00 Vezi a doua parte, pct.2.2.6  

 1214.90 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   

Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

   

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 

  

   

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 

15.01-15.22  Vezi a doua parte, pct.2.1.7 
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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 admise condiționat 

16.01-16.05  Vezi a doua parte, pct.2.1.8 

 

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01-17.04 1701.11 Vezi a doua parte, pct.2.2.5 

 1701.99 

 1702.10 

 1702.90 

 1703.10 

 1703.90 

   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H Nu există informații.    

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01-23.09  Vezi a doua parte, pct.2.1.9 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01-24.03 2403.99 Vezi a doua parte, pct.2.5  

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 

27.01-23.16 2703.00 Vezi a doua parte, pct.2.6 

   

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 

  radioactive sau izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

28.44  Materii radioactive. Vezi a doua parte, pct.2.1.7   

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01.-29.34    2922.19      Stupefiante și substanțe psihotrope. 

     2937.10 

     2937.91 

     2941.10 

                    ■ Obiecte admise condiționat 

          Vezi a doua parte, pct.2.1.9.1 și 2.1.9.2. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01-30.06                              Stupefiante și substanțe psihotrope. 

              ■ Obiecte admise condiționat  

30.01-30.06           Produse medicale. Vezi a doua parte, pct.2.8 și 2.8.1. 

     3002.10     Vezi a doua parte, pct.2.1.9.1. 

     3002.20 

     3006.10 

     3002.30      Vezi a doua parte, pct.2.1.9.2. 

     3003.10 

     3003.90 

     3004.10 

     3004.90           

 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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. 

   



Irlanda 

 5 

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  Nu există informații. 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.01 -36.06                   Toți explozibilii. Vezi a doua parte, pct.2.15. 

                          Chibrituri. Vezi a doua parte, pct.2.9. 

 

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 

38.01 -38.26 3808.10 Vezi a doua parte, pct.2.1.9.3. 

     3808.20 

    3808.30 

 

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

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA VIII Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie 

 și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și  obiecte similare, produse din intestine 

 animale. 

   

Capitolul 41  Piei brute și piei tăbăcite 

Poziție 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 ■ Obiecte interzise 

43.01-43.04 4301.70 Piele de pui de focă. 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

http://www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
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                                            Vezi a doua parte, pct.2.1.2. 

 

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 

44.01-44.21                        Lemnul de conifere. Vezi a doua parte, pct.2.2.  

  

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 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 ■ Obiecte interzise 

49.01-49.02  Cărți indecente sau obscene. 

49.07 4907.00 Bancnote contrafăcute și timbre false.                                        

49.09  Cărți poștale indecente.  

49.11  Fotografii indecente sau obscene. 

 4911.99 Bilete de loterie, articole contrafăcute, cupoane și toate documentele  referitoare 

                   la loterie; 

                                            ■ Obiecte admise condiționat                                  

49.01-49.02  Cărți și publicații periodice. Vezi a doua parte, pct.2.11. 

49.11 4911.99 Vezi a doua parte, pct.2.11.1. 

   

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informație. 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

51.01-51.13  Lână. Vezi a doua parte, pct.2.1.  

   

Capitolul 52  Bumbac 
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Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

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 
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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 Nu există informații.   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 admise condiționat 

71.01-71.18 7113.11 Vezi a doua parte, pct.2.1.2.  

 7113.20 

 7114.11 

 7114.20 

 7118.10 Vezi a doua parte, pct.2.12.1. 

 7118.90    

   
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 admise condiționat 

73.26                 7326.20 Capcane, curse (din fier sau sârmă). Vezi a doua parte, pct.2.3. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 Nu există informații. 
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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 Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

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. 

85.24  Înregistrări video. Vezi a doua parte, pct.2.13.  

85.25 8525.20 Toate aparatele radio care funcționează pe frecvemțe publice cu posibilitatea de 

  a modula amplitudinea.   

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

   

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

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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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 Nu există informații. 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

91.01-91.14 9101.11 Vezi a doua parte, pct.2.12.2. 

 9101.99 

 9111.10 

 9111.90 

 9112.10 

 9112.90 

 9113.10 

 9113.20 

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 admise condiționat 

93.01    9301.00     Arme de foc și muniții. Vezi a doua parte, pct.2.15. 

93.02    9302.00 

93.03    9303.10 

    9303.90 

93.04               9304.00 

93.06               9306.21 

               9306.90 

     

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 Nu există informații. 
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Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.01-96.18 9613.10 Vezi a doua parte, pct.2.9.1  

 9613.20   . 

     

SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.anpost.com/Post-Parcels/Sending/Sending-Guide/Prohibited-Items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anpost.com/Post-Parcels/Sending/Sending-Guide/Prohibited-Items
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

Asterixul (*) utilizat în partea a 2-a indică faptul că dispoziţiile se aplică doar schimbului de mărfuri între 

Irlanda şi ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană. 

 

Animale şi produse de origine animală 

Pentru adresele şi numerele de fax ale agenţiilor guvernamentale a se consulta anexa 1. 

 

*2.1 Lână, pieile brute şi tăbăcite sunt admise la import pe baza unei licenţe sau autorizaţii generale. 

Pentru informaţii suplimentare a se consulta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii.(Valabil 

pentru toate ţările). 

 

2.1.1 Pentru toate ţările: este necesar un permis de import. Pentru informaţii suplimentare a se consulta 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

Pentru importuri din alte ţări membre ale Uniunii Eropene. Conform regulii aplicabile în cazul schimbului de 

mărfuri între ţări membre ale UE, aceste produse trebuie să fie verificate, marcate, etichetate conform 

reglementărilor şi să fie însotite la destinaţie de un certificat sanitar . 

 

2.1.2 Albine 

Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie emisă de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Silviculturii. 

 Produse din cetacee (balene). 

Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie emisă de Biroul Lucrărilor Publice (Serviciul 

Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 Specii ale faunei sălbatice pe cale de dispariţie 

Pentru importul acestor produse este necesar un permis sau un certificat emis de Biroul Lucrărilor Publice 

(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 Piele de pui de focă 

Pentru importul acestor produse este necesar un permis sau un certificat emis de Biroul Lucrărilor Publice 

(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 

Carne şi măruntaie comestibile din carne 

(vezi paragraful 2.1.1) 

 

2.1.3 Carcase de animale/pui 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 Produse cetacee (balena) 

Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie emisă de Biroul Lucrărilor Publice (Serviciul 

Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 

Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 

2.1.4 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie emisă de Ministerul de Marină. 

 Specii de animale şi plante marine pe cale de dispariţie 

Pentru importul acestor produse este necesar un permis sau certificat emis de Biroul Lucrărilor Publice 

(Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi Plantelor Sălbatice). 

 Produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile de origine animală, nedenumite şi 

neincluse în alta aparte. 
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2.1.5 Produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile de origine animală, 

nedenumite şi neincluse în altă parte. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în altă parte. 

 

2.1.6. Sperma de bovine 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 Produse din peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie emisă de Ministerul de Marina. 

 Sperma de: ovine, caprine, porcine şi cabaline; câini, pisici şi toate animalele rumegătoare, cu excepţia 

ovinelor, caprinelor, bovinelor; porci, curcani, gâşte, rațe, porci de Guineea, bibilici, potârnichi, fazani 

şi porumbei. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi produse ale acestora; grăsimi comestibile preparate, deşeuri 

animale sau vegetale. 

 

2.1.7. Grăsimi animale (inclusiv untura) sau vegetale, uleiuri şi produsele din acestea; grăsimi 

comestibile preparate, deşeuri animale sau vegetale. 

 Pentru grăsimi (inclusiv untura)- a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 Pentru margarină  - a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

Preparate pe bază de carne, peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 

2.1.8 Produse pe bază de sânge de la animale sau de la carcasele acestora 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

2.1.9 Produse animale, făină de carne, carne şi făină de oase 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Substanţe chimice organice (pentru animale) 

 

2.1.9.1 Substanţe (hormoni) utilizate pentru creşterea animalelor 

În anumite cazuri aceste substanţe pot fi importate cu autorizaţie de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Silviculturii, însă cel al Silviculturii ar trebui contactat primul. 

 

Produse farmaceutice (pentru animale) 

2.1.9.2 

1. Vaccinuri şi seruri pentru pesta porcină, pentru boala Aujeszkys, pentru pesta pasărilor şi boala 

Gumboro. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

2. Medicamente pentru animale 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

3. Substanţe (hormoni) cu efecte de creştere la animale 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

4. Substanţe terapeutice (vaccinuri, seruri, toxine, insulina, penicilina, hormoni ai glandei pituitare) 

Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii. 

 

2.1.9.3 Pesticide 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Plante şi produse din plante 
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2.2 Lemnul de conifere originar din Canada, America, Japonia, China şi Korea trebuie să fie uscat în 

proporţie de 20%. Alte tipuri de lemn de conifere care nu corespund Directivei nr. 91/683 al EEC trebuie să 

fie lipsite de scoarţă sau să fie uscate. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

2.2.1 

a) bulbi, tuberculi, rădăcini tuberculate, coronament, rizomi inactivi, în dezvoltare sau în floare, cicoare şi 

rădăcini altele decât cele de la codul 1212. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

b) alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), plante tăiate, miceliu de ciuperci şi mostre de pământ. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

c) flori tăiate şi muguri de flori pentru aranjamente florale, buchete, proaspete, uscate sau altfel preparate. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Vegetale comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi 

 

2.2.2 Roşii proaspete sau congelate, cartofi proaspeţi, uscaţi, congelaţi sau refrigeraţi. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Fructe comestibile şi nuci, coji de citrice sau de pepene galben 

 

2.2.3 Struguri proaspeţi sau uscaţi, mere proaspete 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Cereale 

2.2.4 Seminţe de cereale de generaţia a doua 

Importul produselor de acest tip este interzis pentru ţările de origine ale acestor produse. Pentru informaţii 

suplimentare a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Zahăr şi produse din zahăr 

2.2.5 Zahăr, sfecla de zahăr, îndulcitori chimici ca lactoza, maltoza, fructoza, glucoza în formă solidă, 

siropuri pe bază de zahăr care nu conţin coloranţi, miere artificială amestecată sau nu cu miere 

naturală, melasă obţinută din prelucrarea zahărului rafinat. 

Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Silviculturii. 

Uleiuri, seminţe, fructe oleaginoase; diverse cereale, seminţe şi fructe; plante industriale sau medicinale; paie 

şi nutreţuri 

 

*2.2.6 Fân şi paie folosite pentru ambalare 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

Produse anti-parazitare pentru agricultură 

 

2.3 Capcane pentru prinderea animalelor sălbatice, al căror import se poate realiza doar pe bază 

de autorizaţie. 

Autorizaţia este emisă de Biroul Lucrărilor Publice (Serviciul Parcurilor Naţionale şi a Animalelor şi 

Plantelor Sălbatice). 

 

Băuturi, băuturi alcoolice 

*2.4 Ceai (altul decât cel din schimbul între ţările membre ale Uniunii Europene), ceai impropriu 

pentru consumul uman ,extras sau amestecat cu alte substanţe. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

Tutun 
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2.5 Produse din tutun 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

 

Uleiuri minerale 

*2.6 Turba (inclusiv resturi de turbă) 

Pentru importul acestor produse a se contacta Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii. 

 

Stupefiante 

2.7 Stupefiante şi substanţe psihotrope 

Importul acestor produse este interzis, cu excepţia cazului în care se obţine autorizaţie de la Ministerul 

Sănătăţii (conform legii cu privire la droguri din 1977 şi 1979). 

 

Produse farmaceutice 

2.8 Produse medicinale pentru uz uman 

Importul acestor produse este interzis, cu excepţia cazului în care se obţine autorizaţie de la Ministerul 

Sănătăţii. Pentru informaţii suplimentare a se contacta Ministerul Sănătăţii. 

2.8.1 Produse medicinale importate din alte ţări decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene. 

Importul acestor produse este interzis, cu următoarele excepţii: 

a) în cazul importului de produse pentru uz uman, dacă importatorul deţine autorizaţie de la Ministerul 

Sănătăţii 

b) în cazul importului de produse pentru uz veterinar, dacă importatorul deţine autorizaţie de la Consiliul 

Naţional pentru Droguri. 

 

Chibrituri chimice şi aşchii preparate 

2.9 Chibrituri cu fosfor alb 

2.9.1 Gaz butan pentru brichete cu gaz este admis la import dacă conţinutul brichetei nu depăşeşte 3,725 g 

butan, iar bricheta se umple astfel încât gazul să nu depăşească limita de 95% . Pot fi expediate 

prin pachete poştale maxim 48 de brichete care conţin un maxim de 180 g gaz butan. Brichetele nu trebuie să 

conţină mecanismul de aprindere şi trebuie să fie ambalate pentru a preveni mişcarea acestora în tranzit. 

Trebuie să se obţină aprobare pentru fiecare tip de brichetă şi mod de ambalare în parte. 

 

Cărţi, broşuri, ziare şi imprimate 

 

2.11 Cărţi şi publicaţii periodice care au făcut obiectul interdicţiilor din Decizia cu privire la Publicaţii 

din 1929-1967 

Aceste produse sunt interzise la import cu excepţia celor pentru care s-a obţinut autorizaţie de la Ministerul de 

Justiţie. 

 

Bilete de loterie etc. 

 

2.11.1 Biletele de loterie sau anunţurile cu privire la loterie, altele decât cele expediate legal prin Poștă. 

Anunţurile sau taloanele cu privire la pariurile la fotbal, sau emise de o societate străină  de gestionare a 

pariurilor . 

 

Notă: Sunt interzise prospectele cu privire la loterii străine. Prospectele vizibile de acest tip nu vor fi 

distribuite destinatarului. Sunt interzise reclamele pentru pariuri care implică primirea de bani. 

 

Perle naturale sau de cultură, metale şi pietre preţioase, articole din acestea; gablonzuri 

 

*2.12. Articolele placate cu aur sau argint (cu anumite excepţii )care nu poartă marca serviciului 

irlandez de analiză al metalelor. 

Pentru importul acestor produse a se contacta Biroul Assay, Dublin Castle, Dublin 2. 
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2.12.1 Monede false- bani falşi şi monede contrafăcute 

 

*2.12.2 Ceasornicărie, articole din metal care poartă o marcă sau o amprentă contrafăcută ,care imită 

o marcă autentică legală sau care sugerează că produsul a fost fabricat în Irlanda. 

 

Televizoare 

 

2.13 Este interzis importul aparatelor video pentru înregistrat care fac obiectul interdicţiilor la import, 

cu excepţia cazurilor în care se obţine permis de import de la Ministerul de Justiţie. 

 

Arme de foc şi explozibili 

2.1.5 Arme de foc, muniţii şi componentele acestora. 

Explozibili şi substanţe periculoase ca praful de puşcă, nitroglicerina, dinamita, fulmicoton, pulberi explozive, 

articole pentru focuri de artificii, petarde, fulminanţi de mercur şi de alte metale, rachete de semnalizare, 

capse, rachete, avertizoare de ceață, capse de percuţie, detonatori, cartuşe, muniţii de orice tip, nitrat de 

amoniu, clorat de sodiu, nitrobenzina şi nitrat de potasiu. 

Pentru importul acestor produse este necesară autorizaţie emisă de Ministerul de Justiţie 

 

Materiale radioactive 

2.1.7 Este interzis importul de materiale radioactive cu excepţia cazurilor în care se obţine autorizaţie de la 

Institutul pentru Protecţia Radiologica din Irlanda. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Vă rugăm să specificaţi care sunt dispoziţiile/alimentele care vor fi observate conform legilor şi regulilor 

interne (articolul 109, pp 1, pct j, k din Convenţie şi art. 101, pp 1, pct h,i din Acordul cu privire la coletele 

poştale), în special în ceea ce priveşte punctele despre care este vorba în această parte a chestionarului. 

 

3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale 

Declaraţia vamală trebuie stabilită cu exactitate şi pe cât posibil în conformitate cu clasificarea cuprinsă în 

Lista Oficială de Import a Irlandei (lista oficială a produselor importate în Irlanda). Declaraţia vamală trebuie 

să poarte semnătura în original a expeditorului şi va conţine informaţii cu privire la fiecare produs din colet: 

- valoarea 

- greutatea bruta 

- greutatea neta 

- numele țării de origine 

 

Atunci când coletul conţine tipuri diferite de produse, trebuie precizate atât cantitatea şi valoarea produsului 

din fiecare categorie, cât şi descrierea conţinutului din care sunt compuse produsele. 

Descrierile generale precum: "haine", încălţăminte", "băcănie", "cadouri" sunt insuficiente pentru o evaluare 

corectă în vederea aplicării drepturilor vamale. Ca urmare a acestui fapt, trebuie indicat cât mai exact 

conţinutul fiecărui colet în parte (ex.: "îmbrăcăminte din piele pentru bărbaţi", "încălţăminte din cauciuc 

pentru copii", "ceai", etc). 

Dacă produsul conţine următorii compuşi: zahăr, îndulcitori sau produse din zahăr, fructe proaspete sau 

conservate, cojile sau florile lor sau conserve ce conţin zahăr sau alte substanţe de aceeaşi natură; saramură, 

lapte praf sau condensat, trebuie să se facă o descriere detaliată a acestora şi să se indice greutatea lor. 

Dacă nu există suficient spaţiu în formularul de declaraţie vamală pentru furnizarea tuturor informaţiilor 

necesare, acestea pot fi înscrise pe ambalajul coletului cu referire la declaraţia vamală. 

În cazul în care produsele sunt pasibile de drepturi vamale şi pot beneficia de taxe preferenţiale, acestea nu 

vor fi acordate decât dacă declaraţia vamală poarta inscripţia "taxe preferenţiale cerute-certificat de origine 

alăturat". Aceeaşi regulă se aplică şi mărfurilor importate cu autorizaţie, în afară de cazul în care declaraţia nu 

poartă menţiunea "import pe baza de autorizaţie " scris în mod vizibil, iar autorizaţia în cauză nu este 

prezentată în momentul efectuării controlului la vama. 

 

N.B.: Vor fi scutite de drepturi vamale şi TVA trimiterile care conţin cadouri în valoare de maxim 46 

EUR  sau trimiterile cu produse de valoare neînsemnată (comerciale sau altele) şi care nu depăşesc 23 

EUR, expediate de ţări care nu sunt membre ale UE. 

 

3.2. Necesitatea inserării facturilor - facturile pot fi inserate în colete sau în pachetele trimise prin poșta de 

scrisori, în cazul în care acest fapt este menţionat în declaraţia vamală sau pe eticheta verde CN 22, dacă este 

cazul. 

3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor - certificatele originale referitoare la plantele vii trebuie să 

fie trimise la secretariatul Ministerului Agriculturii (Department of Agriculture, Dublin 2), înainte ca plantele 

să fie prezentate. O copie a certificatului de origine trebuie să însoţească coletul ce conţine plante. Alte 

certificate, autorizaţii de import, etc., pot fi plasate în colete sau ataşate acestora. 

 

3.5. Dispoziţii contencioase - coletele care nu sunt însoțite de declaraţii vamale sau ale căror declaraţii sunt 

false pot fi confiscate. Mărfurile pasibile de drepturi vamale, sau care fac obiectul restricţiilor nu pot fi 

importate prin poșta de scrisori, cu excepţia cazului în care trimiterea este însoţită de o etichetă verde. Toate 

trimiterile care contravin acestei reguli pot fi confiscate. 
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Anexa 1 

Adresele agenţiilor guvernamentale din Irlanda 

 

Adresa Telefon Fax 

 
Food Products/Plants/Insects (+353 1) 678 9011 (+353 1) 6616263 

Department of Agriculture,   
Food and Forestry   
Agriculture House   

Kildare Street 
Dublin 2 

  

Ireland   

Radioactive Substances (+353 1) 671 5233 (+353 1) 677 3169 

Department of Transport, 
Energy and Communications 
Clare Street 

  

Dublin 2   

Ireland   

General Trade Enquiries 
Department of Tourism 
and Trade 

(+353 1) 661 4444 (+353 1) 679 5710 

Kildare Street   
Dublin 2   

Ireland   

Drugs and Medicine (+353 1) 671 4711 (+353 1) 671 1053 

Mr. Torn Mc.Guinn   
Senior Pharmacist   
Department of Health   
Hawkins House   
Dublin 2   

Ireland   

Books, Magazines, Videotapes,       (+353 1) 678 9711                  (+353 1) 661 5461 

Films 

Deparment of Justice 

  

72-76 St. Stephens Green    

Dublin 2   

Ireland   

Protected Wild Fauna/Endangered 
Species 

       (+353 1) 661 3111                  (+353 1) 661 0747 

Naţional Parks and Wildlife Service   

(Office of Public Works)   

51 St. Stephens Green   

Dublin 2 Ireland   

Fish and Fish Products          (+353 1) 678 5444                  (+353 1) 661 8214 

Department of Marine   

Leeson Lane   

Dublin 2 Ireland   

 


