
 

 

Regatul Bahrain 

 

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 

01.06  Animalele vii. 

   

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. Nu există informații. 

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. Nu există informații. 

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

 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

05.01-05.11  Alimente și băuturi improprii consumului uman și care fac obiectul dispozițiilor 

  autorităților de sănătate. 

05.07 0507.10 Fildeș natural sau artificial pentru comerțul local sau pentru export. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04  Curmali sau palmieri ornamentali precum și plante tăiate al căror import din 

  anumite țări este interzis, atât pentru uz personal cât și pentru comercializare. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Flori și semințe, răsaduri. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.14  Curmali al căror import din anumite țări este interzis, atât pentru uz personal 

  cât și pentru comercializare. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

 

Capitolul 10  Cereale 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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    Nu există informații.    

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 interzise 

15.01-15.07  Vegetale sau grăsimi animale care conțin produse interzise cum ar fi : unt olandez 

  din marca ”Deux vaches”. 

 

 

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  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamatul. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

17.01-17.04  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamat. 

  Dulciuri sub formă de țigări și țigarete pentru copii. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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18.01-16.06  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamatul. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

  

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

19.01-19.05  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamatul. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

20.01-20.09  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamatul. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

21.01-21.06  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamat. 

  Benzoina pentru uz personal sau comerț. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

22.01-22.09  Alimente și băuturi care conțin îndulcitori cum este ciclamat. 

  Băuturi alcoolice neautorizate la import. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alimente și băuturi. Vezi a doua parte, pct.2.2.1. 

  

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 

24.01-24.03  Pachete cu țigări sau tutun care nu poartă avertismentul cu privire la faptul că 

  ”Tutunul este principala cauză a cancerului, bolilor pulmonare, cardiace și 

  arterosclerozei ”.   

   
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 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.9.16 Materiale radioactive. Vezi partea a 2-a, pct. 2.17.1  

 Materiale chimice. Vezi partea a 2-a, pct.2.17.2 

   

SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

Capitolul 28  Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor 

  prețioase ai metalelor din pămînturi 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  Opiu sub orice formă; hașiș și toate preparatele acestuia, amestecuri sau doguri  

derivate din acesta. 

     

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Medicamente si droguri. Vezi partea a 2-a, pct.2.8 

                      

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 ■ Obiecte interzise  

32.01-32.15                         Substanțe adezive cunoscute sub denumirea comercială “Rubber cement earth 

U.U.U” 

 

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, lumînări 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 interzise 

36.01-36.06                  Pudre și explozivi, artificii, preparate inflamabile. 
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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 

38.01-38.24  Alcool metilic si alcool industrial 

    

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 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 Nu există informații. 

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 
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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 admise condiționat 

49.01-49.11 Publicații, articole de presă și înregistrări video. Vezi partea a-2-a, 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 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

54.01-54.08  Plase de pescuit. Vezi partea a 2-a, pct. 2.18. 

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 
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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. 

   

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  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 interzise 

71.01-71.18  Perle naturale și de cultură, cu exceptia perlelor naturale din zonele de pescuit 
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  din Golful Arab. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

Toate perlele importante, chiar dacă sunt sau nu montate  în bijuterii, 

seturi. Vezi partea a 2-a, pct 2.12 si 2.12.1 

  
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. 

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. 
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Capitolul 85  Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de 

  înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

  imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora. 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

85.01-85.48  Antene, aparate pentru recepția transmisiei tv, cu exceptia sateliților artificiali. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Echipamente fără fir, radio-uri, televizoare, camere video. Vezi partea a 2-a, pct.  

  2.13. 

   
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 ■ Obiecte interzise 

87.01-87.16  Vehicule mici pe patru roți pentru copii, care nu sunt autorizate pentru circulația 

pe drumuri publice. 

 

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 



 

 

Regatul Bahrain 
93.01-93.07       Arme si munitii si partile si accesoriile acestora; explozibili, artificii, 

puști de vânătoare și arme de colecție și orice armă al cărei import poate 

fi interzis de către Ministerul de Interne. 

 

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 

 

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

  Acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

95.01-95.08           Jucarii care contin clorura de metal si alte produse toxice de tipul “Drinking Bird” 

 

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.01-96.18  Produse publicitare referitoare la tutun, țigări sau țigarete, brichete, scrumiere 

produse de papetărie și îmbrăcăminte cu imprimeuri referitoare la tutun. 

Bunuri fabricate în Israel sau mărfuri importate din/prin Israel de către firme 

și companii ilegale. 

 
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Obiecte interzise sau admise condiționat.   

Obiectele enumerate mai  jos sunt  interzise dacă nu dispun de autorizație  emisă  de autoritățile 

guvernamentale și dacă nu coespund condițiilor condiționat de import. Este necesară autorizație pentru 

produsele: 
 

1. Animale vii (păsări, bovine etc.) cu excepția cazului în care sunt însoțite de un certificat valabil la data 

importului și care este emis de autoritățile veteinare din țara de origine prin care să ateste că animalele 

nu sunt purtătoare de boli. Pentru importul câinilor este necesr un certificat de vaccinare împotriva 

turbării emise de autoritățile veterinare din țara de origine și datat cu cel putin 6 luni înainte de import. 

Animalele fac obiectul controlului veterinar de către autoritățile din Bahrain și sunt admise numai pe 

baza aprobării acestora. 
 

2. Pe lânga cele menționate la pct. 1, pentru importul de cai este necesară autorizație de la Clubul 

Ecvestru. 
 

3. Automatele sunt admise la import numai pe baza autorizației de la Ministerul Comerțului și 

Agriculturii. 
 

4. Echipamente fără fir, radio-uri și televizoare, camere video, aparate radio fără fir utilizate în marină, 

cu excepția celor admise la import pe baza autorizației speciale emisă de Autoritatea Vamală sau dacă 

aceste produse sunt autorizate conform legislației în vigoare cu privire la echipamente sau pe baza 

autorizației de la Ministerul de Interne, dupa ce s-a obținut acordul de la Gulf Zone’s Pemanent 

Telecommunications Committee cu privire la undele electromagnetice. 
 

5. Medicamente și droguri, cu exceptia cazului în care aceste produse sunt importate de către farmacii 

recunoscute de Ministerul Sănătății și pe baza autorizației emisă de acest minister. Lista bunurilor 

importate trebuie să poarte atât ștampila serviciului Ministerului Sănătății cât și semnătura oficială. 

6. Produsele chimice pot fi importat pe baza unui permis de import conform deciziilor Ministerului de 

Interne și a aprobării acestuia. 
 

7. Alcoolul metilic și cel industrial pot fi importate pe baza autorizației emisă de Autoriatea Vamală. 
 

8. Bunuri al căror import se poate realiza prin agenți recunoscuți oficial: pot fi importate numai pe baza 

autorizației emisă de Ministerul Comerțului și Agriculturii sau prin agent autorizat. 
 

9. Plasele pentru pescuit sunt admise la import numai pe baza aprobarii Ministerului Comerțului și 

Agriculturii. 
 

10. Materialele radioactive fac obiectul autorizatiei Departamentului Sănătății Publice. 

 

 

Obiecte interzise 

 

 

1. Bancnote falsificate provenite din orice țară. 

 

2. Perle naturale și de cultură, cu exceptia perlelor naturale care provin din zonele de pescuit din Golful 

Arab. 

 

3. Opiu sub orice formă. 

 

4. Hașiș și preparatele acestuia (amestecuri și droguri derivate din hașiș) 
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6. Semințe care conțin narcotice sau substanțe stimulate de orice tip. 

 

7. Băuturi alcoolice importate ilegal. 

 

8. Cărți, reviste, filme, imagini video sau imprimate obscene, care contravin religiei, tradiției sau bunelor 

moravuri. 

 

9. Arme și părțile și accesoriile acestora, explozivi, artificii, puști de vânătoare, arme de colecție și arme 

interzise de ministerul de Interne. 

 

10. Alimente și băuturi care conțin ciclamat ca îndulcitor. 

 

11. Jucării care conțin clorura de metal sau alte produse toxice cunoscute sub denumirea comercială 

“Happy Drinking Bird” 

 

12. Modele de aeroplane controlate prin telecomandă. 

 

13. Pachete de țigări, cutii cu țigări si tutn care nu poartă inscripția “ Tobacco is one of the main causes of 

cancer”. 

 

14. Dulciuri sub formă de țigări și țigarete pentru copii. 

 

15. Produse publicitare care fac reclamă la țigări, țigarete, tutun sau alte materiale publicitare similare. 

 

16. Alimente și băuturi improprii consumului uman și considerate ca atare prin deciziile autorităților. 

 

17. Vegetale și grăsimi animale care conțin substanțe interzise prin religie, cum este untul olandez din 

marca “Deux Vaches” 

18. Animale sălbatice. 

 

19. Bunuri fabricate în Israel sau importate din/prin această țară de către firme și companii ilegale. 

 

20. Vehicule mici cu 4 roți pentru copii, a căror circulație pe drumurile publice este interzisă. 

 

21. Substanțe adezive cunoscute sub numele comercial “Rubber cement earth” și “U.U.U.”. 

 

22. Fildeș natural sau artificial, pentru consum local sau export. 

 

23. Antene pentru echipamente de satelit sau orice aparat care poate căpăta mesaje de televiziune 

transmise prin satelit. 

 

24. Benzina, pentru uz personal sau pentru comercializare. 

 

25. Curmali, puieți și flori tăiate de curmali sau palmier și cocos ornamentali originari din țări pentru care 

importul este interzis, indiferent dacă produsele sunt importate pentru uz sau comercializarea acestora. 

 

26. Jocuri de noroc. 

 

Obiecte  interzise la export 

 

1. Obiecte arheologice. 
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2. Ajutoare subvenționate de stat. 
 

3. Animale, păsări de curte, păsări și produsele acestora, cu excepția coliviilor pentru păsări și puilor de o 

zi. 
 

4. Băuturi alcoolice, cu excepția importului de către persoane autorizate. 
 

5. Nisip 
 

6. Animale și păsările pentru export trebuie să fie însoțite de un certificat de sănătate emis de Ministerul 

Comerțului și Agriculturii. 
 

7. Pește, cu excepția cazurilor în care se obține autorizație de la Administrația Pisciculturii. 
 

8. Arme și muniții, explozivi etc., al căror import este interzis, cu destinația Israel sau altor țări care fac 

obiectul unor decrete guvernamentale. 
 

9. Bunuri de orice tip cu destinația Israel sau alte țări care fac obiectul unor decrete guvernamentale. 

 

Dispoziții privind admiterea la import 

Produsele enumerate mai jos sunt admise la import numai dacă întrunesc condițiile specifice. 

 

 Alimente și băuturi: sunt admise la import numai după controlul efectuat de către autoritățile sanitare 

și pe baza unui certificat prin care se atestă faptul că produsele corespund consumului uman. 

 

 Imprimate, inclusiv casete video: se admit la import numai pe baza autorizației de la ministerul 

Informațiilor. 
 

 Animale vii și păsări: admise la import după efectuarea controlului de către autorități și pe baza unei 

autorizații emisă de autoritățile veterinare. 
 

 Toate categoriile de perle importate, montate în bijuterii sau nu: sunt admise la import după efectuarea 

controlului de către autorități și pe baza autorizației emisă de Ministerul Comerțului și Agriculturii. 
 

 Flori, semințe, puieți, flori tăiate etc: sunt admise la import după efectuarea controlului de către 

autorități și pe baza autorizației emisă de un inginer agricultor. 
 

 Aparate și echipamente menționate în lista obiectelor interzise, în conformitate cu decretele sau 

deciziile ministeriale implementate de Administrația vamală. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.2 Vegetale și produse vegetale 

Florile, semințele, puieții și florile tăiate sunt admise la import după efectuarea unei examinări și a unui 

control de către un inginer agricultor. 

2.2.1 Alimentele și băuturile sunt admise la import după efectuarea controlului de către autoritățile sanitare și 

pe baza unui certificat prin care să ateste faptul că produsele corespund consumului uman. 

 

2.8 Produse farmaceutice 

Importul oricăror medicamente sau droguri este autorizat doar prin intermediul unei companii farmaceutice 

recunoscută și autorizată de către Ministerul Sănătății. Lista bunurilor este determinată de respectivul 

Minister și companie farmaceutică. 

2.11 Cărți, broșuri, ziare, imprimate 

Imprimatele, inclusiv filmele video, sunt admise numai pe baza autorizației emisă de Ministerul Informațiilor.  
 

2.17 Combustibili minerali. Uleiuri minerale și produsele obtinute prin distilarea acestora, materii 

bituminoase, parafina minerală. 

. 

2.17.1 Nu este admis importul substanțelor radioactive, cu exceptia cazului în care se obține autorizație de la 

Departamentul Sănătății Publice. 
 

2.17.2 Substanțele chimice fac obiectul autorizației de import în conformitate cu deciziile Ministerului de 

interne și sunt admise la import pe baza autorizației emisă de acesta. 
 

2.18 Fibre sintetice și artificiale, plase pentru pescuit: sunt admise la import doar pe baza aprobării 

Ministerului Comerțului și Industriei. 

 

2.19 Bunurile care pot fi importate de către agenți autorizați sunt admise la import pe baza autorizației emise 

de ministerul Comerțului și Agriculturii sau prin agenți autorizați. 
 

2.20 Toate echipamentele sau aparatele care sunt menționate în listele și reglementările privitoare la interdicții 

la import urmare unor Decrete ministeriale se află sub incidența de aplicare a Autorității Vamale. 

 

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Regatul Bahrain, vă rugăm 

să consultați site-ul oficial: https://www.postaruba.com/ 

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOZVZwMFVGUlpQUT09 sau 

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTm

VrVTk%253D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.postaruba.com/
http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOZVZwMFVGUlpQUT09
http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTmVrVTk%253D
http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTmVrVTk%253D
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
 

3.1. Întocmirea declarațiilor vamale 

 

Declarațiile vamale trebuie să conțină următoarele informații : 

 

1. numele și adresa expeditorului/destinatarului 

2. țara de origine și de destinație a trimiterii 

3. descrierea conținutului trimiterii 

4. greutatea brută și netă 

5. valoarea trimiterii menționând unitatea monetară utilizată 
 

Declarația vamală trebuie să conțină și informații cu privire la Caracterul trimiterii, în conformitate cu 

regulamentele vamale (ex: cadou, mostră, bunuri împrumutate sau admise temporar; semnătura 

expeditorului). 

 

3.2 Încălcarea dispozițiilor vamale 

 

Încălcarea dispozițiilor vamale cu privire la expedierea trimiterilor poștale intră sub incidența dizpozițiilor 

legale generale referitoare la serviciile vamale. 

 


