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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 inclusiv albinele, larvele și ouăle acestora, lipitori și viermi de  

  mătase. Vezi a doua parte, pct.2.1.1. 

    

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Carnea crudă, inclusiv carnea uscată, organe și intestinele oricărui animal; slănină  

  și șuncă. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2. 

   

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. Nu există informații 

 

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 

04.09 0409.00 Mierea naturală. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

04.06  Brânză. Vezi a doua parte, pct. 2.1.4. 

 

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

                      

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

06.01  Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, coroane și rizomi. 

06.02  Toate plantele verzi, inclusiv copacii, arbuștii, tufele și rădăcinile, muguri și  

  tulpini pentru altoire, părți ale acestora și micelii. 

06.03  Flori tăiate și muguri de flori (proaspăt tăiate, uscate, etc.). 

06.04  Frunziș, crengi și alte părți ale copacilor, arbuști, tufe și alte plante, mușchi,  

  licheni și iarbă (proaspete, uscate, etc.). 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.09  Legume proaspete. 

07.12  Legume uscate. 

07.13  Leguminoase uscate. 

07.14  Manioc, Maranta arudinacea, anghinare, cartofi dulci și alte rădăcini și tuberoase. 

  Vezi nota de la pagina 14.   
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Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.01  Nuci de cocos, nuci braziliene, Anacardium occidentale (proaspete sau uscate). 

08.02 0802.32 Nuci (proaspete sau uscate). 

08.03 0803.00 Banane (proaspete sau uscate). 

08.04 0804.10 Curmale (proaspete sau uscate). 

 0804.20 Smochine (proaspete sau uscate). 

 0804.30 Ananas (proaspăt sau uscat). 

 0804.40 Avocado (proaspăt sau uscat). 

 0804.50 Guava, mango și mangustan (proaspete sau uscate). 

08.05  Citrice  (proaspete sau uscate). 

08.06 0806.10 Struguri proaspeți 

 0806.20 Struguri uscați. 

08.08 0808.10 Mere proaspete. 

 0808.20 Pere și gutui proaspete. 

08.09  Drupe proaspete. 

08.10  Fructe de pădure, alte fructe (proaspete). 

08.11  Fructe înghețate. 

08.13  Alte fructe uscate. 

08.14  Coji de citrice sau pepeni (proaspete, înghețate, uscate). Vezi nota de la pagina 14. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01 0901.11 Cafea nemăcinată. 

09.04 0904.12 Piper nemăcinat sau strivit. 

 0904.20 Fructe de genul Capsicum sau Pimenta, nemăcinate sau strivite. 

09.05 0905.00 Vanilie. 

09.06 0906.10 Scorțișoară, nemăcinată sau strivită. 

 0906.20 Flori de scorțișoară, nemăcinate sau strivite. 

09.07 0907.00 Cuișoare, nemăcinate sau strivite. 

09.08 0908.10 Nuca de Brazilia, nemăcinată sau strivită. 

 0908.20 Nucșoară, nemăcinată sau strivită. 

 0908.30 Nucșoara, (fruct de Elettaria cardamomum și Amomum cardamon) nemăcinată  

  sau strivită. 

09.09 0909.10 Anason (Pimpinella anisum) sau badian, nemăcinat sau strivit. 

 0909.20 Semințe de coriandru, nemăcinate sau strivite. 

 0909.30 Semințe de chimion, nemăcinate sau strivite. 

 0909.40 Semințe de chimen, nemăcinate sau strivite. 

 0909.50 Semințe de chimen dulce sau bace de ienupăr, nemăcinate sau strivite. 

09.10 0910.10 Ghimbir, nemăcinat sau strivit. 

 0910.20 Șofran, nemăcinat sau strivit. 

 0910.30 Șofran de India (curcuma), nemăcinat sau strivit. 

 0910.40 Lămâița sau frunze de dafin, nemăcinate sau strivite. 

 0910.50 Curry (praf din curcuma și mirodenii), nemăcinat sau strivit. 

 0910.91 Alte mirodenii, nemăcinate sau strivite. 

 0910.99 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01  Grâu și urluieli. 

10.02 1002.00 Secara. 
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10.03 1003.00 Orz. 

10.04 1004.00 Ovăz. 

10.05  Porumb. 

10.06 1006.10 Orez nedecorticat. 

10.07 1007.00 Sorg. 

10.08 1008.10 Hrișca. 

 1008.20 Mei. 

 1008.30 Semințe de canare (Phalaris canatiensis). 

 1008.90 Alte cereale. 

  Vezi nota de la pagina 14. 

   

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.07  Malț. 

   

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

  medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.01-12.07  Ulei de semințe și fructe oleaginoase, întregi sau bucăți. 

12.09  Semințe, fructe și spori de orice fel folosiți pentru însămânțare. 

12.10  Conuri de hamei și lupulină. 

12.11  Plante și părți ale plantelor (inclusiv semințe și fructe), ale copacilor, tufelor,  

  arbuștilor sau alte plante de orice fel folosite în principal industria parfumeriei,  

  farmaceutice sau pentru insecticide, fungicide sau scopuri similare, proaspete sau 

  uscate, tăiate sau nu, trivite sau pulbere. 

12.12.  Sfecla de zahăr (întreagă, bucăți, proaspătă, etc.) trestie de zahăr, rădăcini de  

  cicoare (proaspete sau uscate, neprăjite), bobul lăcustei (E410) (proaspete sau  

  uscate) măcinate sau nu, pregătite  dar nu preparate, sâmburi de fructe, și alte  

  produse vegetale de orice fel folosite în principal pentru consumul alimentar. 

12.13 1213.00 Paie (din cereale) și păstăi. 

12.14  Mangold (specie de sfeclă), nap suedez (Brassica napobrassica), rădăcini de  

  nutrețuri, fân, lucernă, trifoi, sparcete, varza furajeră, niprale, măzăriche (Vicia) și 

  alte produse furajere similare. Vezi nota de la pagina 14. 

  

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 ■ Obiecte admise condiționat 

14.01  Materiale vegetale de orice fel folosite în principal pentru împletituri. 

14.02  Materiale vegetale de orice fel folosite în principal ca umplutură (căptușeală),  

  inclusiv capoc, păr vegetal și zegras. 

14.03  Materiale vegetale de orice fel folosite în principal pentru fabricarea măturilor și 

  periilor. 

14.04  Deșeuri de bumbac, neprelucrat ; Semințe de Annato, semințe tari, sâmburi, coji și 

  nuci de orice fel folosite pentru a tăia produse vegetale care nu au fost incluse sau  
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  specificate în altă parte. Vezi nota de la pagina 14. 

   

SECȚIUNEA III Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

 grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine  animală sau vegetală 

  

   

Capitolul 15  Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

  grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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 Nu există informații 

 

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01 1801.00 Boabe de cacao, întregi sau bucăți. 

18.02 1802.00 Coji de cacao și alte deșeuri. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01-19.05  Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

22.04-22.08  Vinuri și alte băuturi alcoolice. 

 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

24.01  Tutun neprelucrat ; resturi de tutun. Vezi a doua parte, pct. 2.5. 
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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. 

 

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

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.03 2703.00 Turba. 

  Vezi nota de la pagina 14. 

 

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 Nu există informații 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01-29.42  Toate tipurile. Vezi a doua parte, pct. 2.7. și 2.8. 

  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.01-30.06  Toate tipurile. Vezi a doua parte, pct. 2.8. 

 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

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

  colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

33.01-33.04  Produsele de parfumerie. Vezi a doua parte, pct. 2.8.1. 

   

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificială, 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. 
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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 interzise 

36.01-36.06  Explozibili și artificii. 

 

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

37.05-37.06  Fotografii, filme și casete video de natură fotografică. Vezi a doua parte, pct.2.11. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    Nu există informații 

   

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 ■ Obiecte interzise 

41.01-41.07  Piei sau blănuri brute, cu excepția acelor articole făcute din piei. 

   

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 conidționat 
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44.01  Lemn folosit drept combustibil, bețe din lemn, finisate aproximativ 

44.03  Lemn, cherestea. 

44.04  Trunchiuri de copaci întregi sau în bucăți, grămezi, țăruși, araci și bețe din lemn. 

44.06  Traverse de lemn pentru șine fereate sau tramvai. 

44.07-44.13  Lemn tăiat pe lungime, în bucăți, fâșii, parchet sau bucăți de lemn pentru podele 

  neasamblate, nuvelate, canelate, teșite, unite în V, înșirate, dar nu finisate complet  

  în produse, foi de furnir sau placaj, ornamente sub formă de șirag sau împletituri;  

  lemn prelucrat, placaj, plăci laminate, placaj brut. 

44.16 4416.00 Butoișe, butoaie, vase de lemn, tobe, găleți și alte produse de dogărit și părți ale 

  acestora din lemn, inclusiv doage de butoi. 

44.18  Articole de tâmplărie și piese de îmbinare pentru construcții. 

44.21 4421.90 Stupuri de albine și părți din lemn ale acestora, folosite, blocuri de pavaj din lemn. 

  Vezi nota de la pagina 14. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise conidționat 

45.01  Plută naturală neprelucrată. 

45.03  Articole din plută naturală. Vezi nota de la pagina 14.  

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; hîrtie 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 

49.01-49.11  Literatura de natură pornografică, bilete de bancă, bilete de loterie. Vezi a doua  

  parte, pct. 2.11. 

     

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 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 52  Bumbac 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

52.01 5201.00 Bumbac neprelucrat. 

 

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 decât 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. 
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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 

 

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  din sticlă 

   

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

 

 Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H 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 interzise 

71.02-71.03  Diamante și pietre prețioase. Vezi a doua parte, pct. 2.12. 

71.18  Monezi. Vezi a doua parte, pct. 2.11.  

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 Nu există informații 
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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 

 

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 Nu există informații 

   
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 Nu există informații 

 

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 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          Toate tipurile de arme de foc, muniția acestora și încărcătoarele. Vezi a doua parte, 

                      pct. 2.15. 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

 

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

  nedefinite pînă acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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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 Nu există informații 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.nampost.com.na/postal-services/prohibited-items 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1. Animale vii şi hrană pentru animale de origine animală 

2.1.1 Albine, lipitori şi viermi de mătase 

 

Importul de albine, de larve şi ouă ale acestora este în totalitate interzis cu excepţia celor din Republica 

Sud-Africană. Inspecţiile vor fi făcute de inspectorii Ministerului Turismului şi Conservării Biosferei. 

Pentru importul de lipitori şi viermi de mătase este necesară obţinerea unui permis emis de Directoratul 

Agriculturii, Apelor şi al Dezvoltării Rurale şi de către Ministerului Turismului şi Conservării Biosferei. 

 

2.1.2 Slănină şi şuncă 

Importul acestora este permis dacă sunt păstrate în containere sigilate ermetic. Ministerul Sănătăţii poate 

interveni când consideră că este cazul. 

 

2.1.3. Miere 

Importul acestui aliment este interzis exceptând importurile din Republica Sud-Africană (fac subiectul 

unei inspecţii sanitare). 

 

2.1.4 Brânză 

O cantitate mai mică de 5Kg poate fi importată fără obţinerea unei autorizaţii (fac subiectul unei inspecţii 

sanitare). 

 

2.4.Bauturi, băuturi alcoolice 

Importul acestora fac subiectul unei inspecţii sanitare. 

 

2.5. Tutun 

Un permis trebuie obţinut din partea Ministerului Agriculturii, Apelor şi Dezvoltării Rurale. Trimiterile 

din această categorie sunt inspectate de un ofiţer sanitar. 

Ţigările pot fi importate în cartuşe, pâna la 1000 de ţigări, cu condiţia să nu depăşească 2 kg în greutate. 

Trebuiesc să fie ambalate corespunzător în pachete, fără acces la conţinut, conţinând 10, 20 sau 30 de ţigări, şi 

marcate cu o ştampilă. 

 

2.7. Narcotice 

Pentru toate narcoticele, este necesară obţinerea unui permis din partea Ministerului Sănătăţii şi al 

Serviciilor Sociale 

 

2.8. Produsele farmaceutice 

Un permis emis de Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale este necesar pentru importul de: seruri, 

vaccinuri, medicamente, substanţe biologice şi mostre patologice. Pentru medicina veterinară, un permis emis 

de către Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale şi de către Serviciul de Stat Veterinar este necesar. 

 

2.8.1. Parfumuri 

Importul acestora face subiectul de inspecţie al Ministerului Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale. 

 

2.11. Cărţi, broşuri, ziare, materiale tipărite, filme şi bilete de bancă şi monezi 

 Ministerul Informaţiilor şi al Radiodifuziunii este responsabil pentru reglementarea acestor trimiteri, 

eliberând un permis de import. 

Nici unei persoane care intră în Namibia nu îi este permisă introducerea biletelor de bancă sau monezi de 

origine sud-africană sau namibiană sau expedierea acestora către Namibia cu o valoare mai mare de 500 NAD 

(dolari namibieni) (autorizaţie din partea Băncii Naţionale a Namibiei este necesară). 
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2.12 . Diamante şi pietre preţioase 

Un permis trebuie emis de către Ministerul Energiei şi al Mineritului şi din partea poliției deasemenea. 

 

2.15. Echipamente de război 

Nici o persoana nu are dreptul să importe în Namibia, cu excepţia celor importate de Stat, arme, muniţie, 

inclusiv arme şi muniţii care tranzitează Namibia, exceptând cazul în care nu au fost autorizate. 

Un permis emis de către poliție este necesar pentru importul de explozibili şi artificii; această regulă se 

aplică şi celor care trec în tranzit. 

Orice armă importată trebuie să poarte numărul de înregistrare sau alt număr al producătorului. 

 

Notă: 

Pentru produsele înscrise la capitolele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27, 44, 45 şi 52 este necesară 

obţinerea unui permis din partea Ministerului Agriculturii, al Apelor şi al Dezvoltării Rurale. Totuşi, 

verificarea acestui permis intră în responsabilitatea Directoratului Agriculturii şi expediţiile trebuiesc în 

întregime verificate de către un inspector. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Namibia nu a publicat partea a III-a. 


