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Obiecte interzise și neadmise la import  
 
Circulara UPU 10/13.01.2003 

 
1. Arme militare, arme de foc şi arme albe, muniţie, dispozitive tehnice speciale cu dublă aplicaţie (civilă şi 

militară), părţi şi accesorii ale acestora. 

2. Material şi echipament nuclear; material radioactiv, energetic şi coroziv. Explozibili şi substanţe 

explozibile sau inflamabile, articole pirotehnice (artificii etc.) şi alte materiale periculoase. 

3. Narcotice, substanţe psihotrope şi precursori. 

4. Otrăvuri, substanţe toxice de origine animală. 

5. Animale vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. 

6. Produse de origine animală şi vegetală rare, precum şi animale şi plante pe cale de dispariţie. 

7. Produse alimentare perisabile. 

8. Publicaţii, imprimate, materiale plastice şi audiovizuale (video etc.) care promovează propaganda împotriva 

regimului politic şi care pot atenta la integritatea şi siguranţa statului, sau care vizează subminarea autorităţii 

acestuia. Materiale care incita la război, cruzime, violența, superioritate socială, rasială, naţională, religioasă, 

genetică şi de castă şi toate obiectele contrare valorilor morale (pornografie). 

9. Obiecte care, prin natura sau ambalajul lor, pot prezenta un pericol pentru viața şi sănătatea lucrătorilor 

poştali, sau pot murdări ori deteriora alte trimiteri şi echipamente poştale. 

10. Devize străine. 

11. Monezi, bilete de bancă, cecuri, titluri la purtător, metale preţioase, manufacturate sau nu, pietre preţioase, 

bijuterii şi alte obiecte preţioase (în trimiterile poştei de scrisori şi colete poştale fără valoare declarată). 

12. Toate obiectele pentru care importul sau circulaţia în ţara de destinaţie este interzisă. 

 

Lista articolelor admise condiţionat la import 
 

 

Lista articolelor admise condiţionat la import în Kazahstan în trimiteri internaţionale: 

 

1 Animalele şi produsele de origine animală pot fi admise numai pe baza unei autorizaţii eliberată de organele 

de control veterinar din Kazahstan. 

2 Plantele şi produsele de origine vegetală pot fi admise la import numai pe baza autorizaţiei 

eliberată de către organele de control fitosanitar din Kazahstan. 

3 Lucrările de artă, obiectele antice şi alte obiecte cu valoare artistică, istorică sau ştiinţifică pot fi importate 

pe baza unei autorizaţii de la Ministerul Culturii din Kazahstan. 

4 Urnele funerare care conţin cenuşa rezultată de la incinerare pot fi importate pe baza unui certificat de la 

autorităţile locale care atestă că acestea nu conţin obiecte străine. 

5 Aparatele şi instalaţiile radioelectronice şi de înaltă frecvență sunt admise la import pe baza autorizaţiei 

emisă de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Kazahstan. 

6 Suporturile înregistrate (dischete, casete video şi audio) pot fi importate cu condiţia ca acestea să furnizeze 

informaţii privind tipul calculatorului şi programul utilizat pentru înregistrare. 

 

Guvernul din Kazahstan a aprobat Decretul referitor la perceperea şi exonerarea de taxe vamale pentru 

trimiterile poştale la import. Decretul a intrat în vigoare la 1 iulie 2001. 

 

Circulara UPU 53/28.02.2011 

Administratia poștală din Kazahstan nu acceptă la import urmatoarele: 

- Imprimate, materiale plastice, fotografice, audio video care conțin informații ce pot instiga la acțiuni 

împotriva statului constituțional și pot atenta la integritatea și siguranța statului; materiale care promovează 
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războiul, superioritatea socială, rasială, națională, religioasă, genetică sau de castă, instigarea la violență și 

cruzime, materiale pornografice. 

- Toate armele (sau părți ale acestora), muniții ( și părți ale acestora) precum și articole similare care pot servi 

la fabricarea de arme de către civili. 

- Deșeuri periculoase. 

- Lucrări tehnice speciale catalogate drept informații secrete; 

- Substanțe toxice care nu provin din substanțe narcotice sau psihotrope. 

- Stupefiante, substanțe psihotrope și compuși ale acestora, inclusiv sub formă de droguri. 

- Organe și/sau substanțe de origine umană, sânge și/sau compuși ale acestora. 

- Plante de orice fel în toate stările și semințe. 

- Animale vii cu excepția albinelor, lipitorilor și a viermilor de mătase. 

- Substanțe dăunătoare stratului de ozon. 

- Mijloace de protecție a plantelor descrise în Anexa A și B din Convenția de la Stockolm referitoare la 

poluanții organici persistenți din 22 mai 2001. 

- Echipamente de pescuit și resurse biologice acuatice. 

- Băuturi alcoolice, alcool etilic și bere. 

- Toate produsele ce conțin tutun și amestecuri pentru fumat. 

- Materiale radioactive. 

- Valori culturale 

- Bunuri perisabile; 

- Pietre prețioase de orice fel, diamante naturale cu excepția bijuteriilor. 

- Alte mărfuri interzise expediției conform articolelor UPU. 

 

Circulara UPU 64/11.04.2016 

În conformitate cu normele de securitate a aviației, Administrația poștală din Kazahstan, nu admite 

reexpedierea trimiterilor în tranzit care conțin produse de aerosoli (țigarete electronice, tuburi electronice, 

trabucuri electronice și articole similare), baterii de litiu sau dispozitive cu electroșoc. 

 

 

Circulara UPU  113/04.07.2016 

În conformitate cu legislația națională privind trimiterile EMS care conțin substanțe cristaline sau pudră, 

trebuie să fie însoțite de un certificat de origine și siguranță. Trimiterile EMS care nu sunt însoțite de 

certificatele menționate, sunt interzise. 

 

 

 

 

 Pentru mai multe informații sau clarificări suplimentare, Vă rugăm să consultați site-ul administrației 

poștale din Kazahstan: https://post.kz/   
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