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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 admise condiționat 

01.01-01.06  Toate animalele vii. Vezi a doua parte, pct.2.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.06                    Carne de pasăre. 

02.07                    Carnea, carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată. Vezi a doua parte, 

   pct.2.1. 

02.08 0208.10 Carne de iepure, broaște, porumbei, prepelițe, balene, rechini (câini de mare), reni 

 0208.90 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07  Pește.  

03.01 0301.10      Pești ornamentali, pești de apă dulce și marini.                                   

 0301.91 Alți pești, pești marini. 

03.02 0302.69 Pești. Altele. 

 0302.70 Ficat de pește, icre și lapți. 

03.04 0304.10 Pești. Alți pești de apă dulce. Alte tipuri de carne de pește (moluște). File de  

  de hering. Morua. Surimi. 

 0304.90 

03.05 0305.10 Făină de pește comestibilă. Ficat și file de pește, pește uscat, sărat și afumat 

 0305.69 

03.06 0306.23 Creveți, cu excepția celor vii, proaspeți sau înghețați. 

 0306.24 Crabi, cu excepția celor vii, proaspeți sau înghețați. 

 0306.29 Altele, inclusiv făină de crustacee comestibilă. 

  Homari norvegieni (Nephrops norvegicus), cuexcepția celor vii, proaspeți, 

  înghețați. 

03.07 0307.10 Stridii, cu excepția celor vii, proaspete sau înghețate. Moluște congelate, cu  

 0307.99 excepția celor vii, proaspete sau înghețate. Sepii, calamari, octopozi, melci, alții 

  decât melcii marini. 

 

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 admise condiționat 

04.01  Lapte, smântână. 

04.02 0402.29 Lapte pentru sugari, indiferent de formă, greutate și mărimea ambalajului  

04.04 0404.10 Zer. 

                         0404.90       

04.05 0405.10 Unt. 

04.06 0406.10 Cașcaval, brânză. 
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 0406.20 

 0406.90 Brânză ”Glarus” (amestec cu verdețuri). Alte tipuri de brânză. 

04.07  Ouă pentru clocit. 

04.08  Produse din ouă, produse prelucrate, cu excepția produselor pentru industria 

  alimentară.   

04.09  Miere naturală.                                           

   

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

                                           

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01 0501.00 Păr.  

05.02 0502.90 Păr de animale, păr uman. 

05.03 0503.00 Păr de cal. 

05.05 0505.10 Pene neprelucrate sau părți ale acestora. 

 0505.90 Pene de pasăre. Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

05.07 0507.10 Fildeș. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

 0507.90 Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.1. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.02 0602.10 Vița de vie cultivată, butași de viță de vie și rădăcini. Vezi a doua parte pct.2.2.1 

 0602.20 Butași de viță de vie. Altele. 

  Tufe și puieți de zmeură și de piersici americane. 

  Puieți vii de castan, cu excepția semințelor și plantelor ce constituie gazda pentru 

                    rozacee. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 

602.90 Arbori de pădure. Butași, rădăcini și plante tinere. Vezi a doua parte, pct.2.2.1 

Butași, rădăcini și plante tinere de stejar, cu excepția ghindelor. Vezi a doua parte, 

pct. 2.2.1. 

Puieți de plopi. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

Puieți de plante de hamei. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

Puieți de plante de tutun. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

■ Obiecte admise condiționat 

06.01-06.02 0601.10 Tuberculi, ceapa, ridichi și alte plante vii, inclusiv rădăcinile lor, grefe, miceliu, 

 0602.90 Orhidee, zambile, narcise, lalele. Altele. 

 0602.10 Vița de vie cultivată. Puieți de ananas, de legume și de căpșuni. Arbori de pădure 

 0602.90 grefuri, rădăcini și plante tinere. 

06.03  Flori tăiate, boboci de flori utilizați pentru aranjamente și decorațiuni florale. Vezi 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 

603.10 Orhidee, Flori. Altele. 

06.04  Frunze, ramuri și alte părți d eplante, precum gramineele, mușchii și lichenii  

  utilizați ca ornamente florale sau decorațiuni. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 

 0604.10 Mușchi și licheni (numai proaspeți și uscați). Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

 0604.99 Altele (numai proaspete). Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 

 0604.91 Brazii de Crăciun (Abies nordmanniana, Abies procera Rehd). Alte conifere și 

  părțile lor. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01 0701.10 Cartofi în stare proaspătă sau înghețați. 
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 0701.90 
07.02 0702.00 Roșii, în stare proaspătă sau înghețate. 
07.03 0703.10 Ceapă, usturoi și praz. 
 0703.90 
07.04 0704.10 Conopidă și brocoli. 
07.06 0706.10 Morcovi, hrean și țelină. 
 0706.90 
07.08 0708.10 Legume cu sau fără păstăi, în stare prospătă sau congelate. 
 0708.90 
07.10 0710.10 Legume, proaspete sau fierte în apă sau aburi, congelate. 
 0710.90 
07.11 0711.10 Ceapa. 
  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 0801.11 Nuci de cocos uscate. Nuci braziliene, cu coajă. Nuci diverse. 

 0801.32 

08.02 0802.11 Migdale cu coajă și migdale fără coajă. 

 0802.12 

 0802.21 Alte fructe cu coajă proaspete; alune de pământ, arahide, fistic. 

 0802.90 

08.03 0803.00 Banane. 

08.04 0804.10 Curmale, smochine, avocado, mamngo și alte fructe proaspete sau uscate. 

 0804.50 

08.05 0805.10 Citrice, proaspete sau uscate. 

 0805.90 

08.06 0806.10 Struguri, proaspeți sau uscați. 

 0806.20 

08.07 0807.11 Pepene, papaya. 

 0807.20 

08.08 0808.10 Mere, pere și gutui. 

 0808.20 

08.09 0809.20 Cireșe și vișine. 

08.10 0810.10 Căpșuni proaspete. 

08.11 0811.10 Fructe, proaspete sau fierte în apă sau abur, congelate, care conțin zahăr, sau alți 

 0811.90 îndulcitori; căpșuni, zmeură. Altele. 

08.12 0812.10 Fructe conservate provizoriu. 

08.13 0813.10 Fructe uscate. 

 0813.50 

08.14 0814.00 Coji de citrice sau de pepene. Vezi a doua parte, pct. 2.2.3. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01 0901.21 Cafea prăjtă, decofeinizată și cu cofeină. 

 0901.22 

09.02 0902.10 Ceai verde (nefermentat). 

 0902.20 

09.03 0903.30 Ceai negru (fermentat). 

 0903.40 

09.04 0904.11 Mirodenii diverse. 

 0904.20 
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  Vezi a doua parte, pct.2.2.4 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08  Cereale. Vezi a doua parte, pct.2.2.5.  

10.01-10.05 1001.10     Diverse tipuri de făină.  

                          1005.90 

10.08 1008.10 Hrișca, mei și alte cereale. 

 1008.90                 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.01-11.08  Vezi a doua parte, pct. 2.2.5. 

   

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

  medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.12 1212.99 Rădăcini de cicoare (Cichorium intybus sativum). Altele.  

                                            Vezi a doua parte, pct. 2.2.6  

12.02 1202.10      Arahide.  

                          1202.20 

12.03-12.07 1203.00 Semințe de in, de floarea soarelui, de canabis și alte semințe oleaginoase 

 1207.99 

12.08 1208.10 Făină și griș de fructe oleaginoase. 

 1208.90 

12.09 1209.22 Semințe de trifoi. 

12.10 1210.10 Hamei. 

 1210.20 

12.11 1211.10 Plante, părți de plante, semințe și fructe utilizate în parfumerie și medicină. 

 1211.90 

12.12 1212.10 Semințe de roșcove. Alge și alte ierburi marine. 

 1212.99 

  Vezi a doua parte, pct.2.2.6.                   

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.02 1302.11 Opiu. 

 1302.19 Seve și extracte vegetale. Altele. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.7. 

   

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.01-14.04  Părți de plante, produse de origine vegetală. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.8. 
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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 

15.01-15.06  Grăsimi și uleiuri minerale. 

15.04 1504.10 Grăsimi și uleiuri de pește sau de mamifere marine și derivatele lor. 

 1504.30 

15.05 1505.10 Grăsime de oaie. Altele. 

 1505.90 

15.07 1507.10 Ulei de soia. Altele. 

 1507.90 

15.08 1508.10 Ulei de arahide. Altele. 

 1508.90 

15.09 1509.10 Ulei de măsline. Altele. 

 1509.90 

15.12 1512.11 Uleiuri diverse. Altele. 

 1512.29 

15.14 1514.10 Uleiuri diverse. Altele. 

 1514.90 

15.16 1516.10 Margarina. Altele. 

 1516.20 

15.18 1518.00 Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și derivatele lor, fierte, oxidate,  

  deshidratate, sulfurate, polimerizate de căldura exercitată în vid sau în gaze inerte 

  sau modificate prin alte procedee chimice. 

15.21 1521.10 Spermanțet. Altele. 

 1521.90 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.9. 

 

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  Produse din carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice ; 

  cu excepția produselor incluse la codul 1603.00 : extracte și lichide din 

  carne, din pește și crustacee. 

16.04 1604.30 Caviar. 

16.05 1605.90 Moluște. Vezi a doua parte, pct. 2.2.10 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01  Zahăr neprelucrat. 

                          1701.11 Zahăr. Altele. 

 1701.99 

17.02  Alte zaharuri. 
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17.03-17.04  Melasa, produse zaharoase care nu conțin cacao. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.11. 

                   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.05-18.06  Praf de cacao, ciocolata și alte produse ce conțin cacao. Vezi a doua parte,  

  pct. 2.2.12. 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01 1901.90 Diverse preparate alimentare. Altele. 

19.02 1902.11 

 1902.19 Paste alimentare care conțin carne și ouă. Altele. 

19.04 1904.10 

 1904.20 Produse alimentare pe bază de cereale. 

19.05  Produse de patiserie. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.13. 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01  Legume, fructe și alte părți comestibile din plante, preparate sau conservate în oțet 

  sau în acid acetic. 

20.02  Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic. 

20.04-20.05  Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet. 

20.07-20.09  Fructe și alte părți comestibile ale plantelor, altfel preparate sau conservate. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2.14. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.01-21.06  Preparate alimentare diverse. 

21.01  Extracte, esențe și concentrat de cafea, de ceai sau de mate. 

21.02 2102.10 Drojdie de bere. Vezi a doua parte, pct.2.2.15. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.01-22.09  Băuturi, băuturi alcoolice și oțet. 

22.01  Apă minerală fără zahăr.  

22.07-22.08 2207.10 Alcool etilic. Băuturi spirtoase cu un conținut de alcool mai mic de 80%.                                            

                          2208.90                    

                                            Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

                                             

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01                 2301.00     Făină și praf de carne. 

2301.20 Făină și praf de carne și de nevertebrate marine. 

23.02 2302.10     Tărâțe de porumb și de grâu. 
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 2302.30 

 2302.40     Tărâțe de grâu. Altele. 

23.03 2303.10     Reziduuri de amidon. 

 2303.20     Alte deșeuri și reziduuri din zahăr. 

23.04 2304.00     Ulei de prăjituri. 

23.06 2306.40     Alte deșeuri. 

 2306.90 

23.08          Deșeuri vegetale. 

 2308.10     Castane și ghinde ; hrană preparată pentru animale. Altele. 

 2308.90 

          Vezi a doua parte, pct. 2.2.16. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01 2401.10 Tutun brut și deșeuri de tutun.   
 2401.30  

24.02 2402.10 Țigări și țigarete. 

24.03 2403.10 Alte produse din tutun. 

 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 ■ Obiecte admise condiționat 

25.01 2501.00 Sare, sare de masă, sare de mare.  

25.07 2507.00 Kaolina. 

25.19 2519.10 Carbonat de magneziu. 

25.23 2523.10 

 2523.21 Ciment. 

25.24 2524.00 Azbest. Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. 

                                           

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

26.18-26.19  Zgura granulată rezultată din prelucrarea  fierului și oțelului. 

26.20  2620.19 

 2620.90 Cenușă și reziduri ce conțin metal sau compuși ai metalului. 

26.21  Alte zguri și cenușe. Vezi a doua parte, pct. 2.6.2. 

 

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 2701.11 Antracit. Huila bituminoasă. Alte tipuri de huilă ( tip de cărbune superior). 

 2701.19 Lignit. 

27.02 2702.10 

 2702.20 

27.03 2703.00 Turba. 

27.04 2704.00 Cox. 

27.08 2708.10 Smoala. 
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27.10 2710.00 Benzina (petrol). Uleiuri minerale. 

27.11 2711.11 Gaz natural. 

 2711.21 

27.16 2716.00 Energie electrică. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.6.3. 

   

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 ■ Obiecte admise condiționat 

28.04 2804.10 Hidrogen, gaze rare și alte elemente nemetalice. 

 2804.69 

 2804.70 Fosfor. 

 2804.80 Arsen. 

28.06 2806.10 Acid clorhidric.   

28.07 2807.00 Acid sulfuric. 

28.11 2811.11 Acid florhidric. 

 2811.19 Alți acizi anorganici. 

 2811.29 

28.12 2812.10 Compuși halogenați și sulfurați, clorura de fosfor. Altele. 

 2812.90  

28.13 2813.90 Sulfura de fosfor. 

28.15 2815.11 Hidroxid de sodiu solid. 

28.17 2817.00 Oxid de zinc. 

28.25 2825.90 Oxid și hidroxid de wolfram. 

28.26 2826.11 Florura de amoniu sau de sodiu. 

 2826.19 Alte floruri. 

28.27 2827.39 Alte cloruri. 

28.30 2830.10 Sulfuri de sodiu. 

 2830.90 Altele. 

28.33 2833.29 Sulfați de plumb și de mercur.  

28.34  Nitriți și nitrați. 

28.35  Hipofosfiți, fosfiți și fosfați. 

28.36 2836.60 Carbonat de bariu. 

28.37 2837.11 Cianura de sodiu. 

 2837.19 Altele. 

28.41 2841.61 Permanganat de potasiu. 

28.42 2842.90 Sare a acidului de seleniu teluric. 

28.43 2843.29 Metale prețioase. Altele. 

 2843.30 Metale prețioase compuse din aur. 

 2843.90 Alți compuși. Amalgamuri. 

28.44 2844.40 Elemente radioactive, izotopi radioactivi artificiali. 

28.45 2845.10 Apa grea (oxid de deuteriu). 

28.48 2848.00 Fosfuri. 

28.49 2849.10 Carburi de calciu. 

28.50 2850.00 Hidruri, nitrați, azotați, silicați și boruri. 

28.51 2851.00 Alți compuși anorganici. Vezi a doua parte, pct. 2.7.1. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.02 2902.20 Benzen; 

 2902.30 Toluen; 

29.03 2903.14 Tetraclorura de carbon; 

 2903.15 Clorura de etilenă; 

 2903.19 Metilcloroform; 

 2903.21 Cloretilena; 

 2903.22 Tricloroetilenă; 

 2903.23 Percloretilenă; 

 2903.30 Derivații forurilor, bromurilor și iodurilor de hidrocarburanți aciclici. 

 2903.41 

 2903.46 Derivați halogenați; 

 2903.59 

 2903.69 Altele. 

29.04  Derivați sulfurați, nitrați sau nitrozați de hidrocarburi halogenați sau nu. 

29.05 2905.11 Alcool metilic; 

 2905.19 Altele. 

 2905.39 Metilpentan. 

 2905.49 Altele. 

 2905.50 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați de alcool aciclici. 

29.08 2908.20 Derivați de fenol-alcool. 

 2908.90 Altele. 

29.09 2909.11 Eter. 

 2909.30 Alți eteri și derivații lor. 

29.10  Epoxizi, expoxialcool, expoxifenol și expoxieter. 

 2910.90 Altele. 

29.13  Derivați halogenat, sulfonați, nitrați sau nitrozați. 

29.14  Cetone și chinone. 

 2914.11 Acetona. 

 2914.12 Metiletilcetona. 

 2914.19 Altele. 

 2914.31 Fenilacetonă. 

29.15  Acizi monocarboxilici. 

 2915.24 Anhidride acetice. 

 2915.39 Altele. 

29.16 2916.34 

 2916.35 Acid fenilacetic și esterii săi. 

29.18  Acizi carboxilici. 

 2918.13 Săruri și eteri de acid tartric. 

 2918.19 Altele. 

29.19 2919.00 Esteri fosforici și sărurile lor, incluzând lactofosfați. 

29.20  Esterii altor acizi anorganici. 

 2920.90 Altele. 

29.21  Compuși aminici. 

 2921.19 Altele. 

 2921.41 Aniline și sărurile sale. 

 2921.45 Alfanaftilamina, betanaftilamina. 

 2921.49 Altele. 

 2921.59 Altele. 

29.22 2922.13 Trietanolamina și sărurile sale. 

 2922.19 Altele. 

 2922.22 Anisidine și dianisidine. 
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 2922.29 Altele. 

 2922.30 Amino-aldehide, amino-cetone. 

 2922.43 Acid atronilic; 

 2922.49 Altele. 

 2922.50 Fenol-amino-alcoolici. 

29.23  Săruri și hicroxizi de amoniu caternari. 

 2923.90 Altele. 

29.24  Compuși de carboxiamida. 

 2924.10 Amide aciclice și derivații lor. 

 2924.22 Acid beta-acetamidobenzoic. 

 2924.29 Altele. 

29.26  Compuși nitrici. 

 2926.10 Acrilonitril. 

 2926.90 Altele. 

29.27 2927.00 Compuși diazo-, azo- sau azoxi- hidroxilamina. 

29.28  Derivați organici de hidrazină sau de hidroxilamină. 

29.30  Compuși organo-sulfurici. 

 2930.90 Altele. 

29.31  Alți compuși organici-anorganici. 

29.32  Compuși heterociclici exclusiv ai heteroatomilor de oxigen. 

 2932.19 Altele. 

 2932.29 Alte lactone. 

 2932.99 Altele. 

29.33  Compuși heterociclici exclusiv ai heteroatomilor de azot. 

 2933.39 Altele. 

 2933.51 Acid barbituric, derivații săi și sărurile acestor produse. 

 2933.59 Altele. 

 2933.71 Epsilon-caprolactama. 

 2933.79 Alte lactame. 

 2933.90 Diazepine. Altele. 

29.34  Acizi nucleici și sărurile lor. 

 2934.90 Altele. 

29.36  Provitamine și vitamine. 

 2936.29 Altele. 

29.37  Hormoni. 

29.38  Glucozide. 

 2938.90 Altele. 

29.39  Alcaloizi vegetali. 

 2939.10 Alcaloizi de opium și derivații lor. 

 2939.41 Efedrine și sărurile lor 

 2939.42 Pseudoefedrine și sărurile lor. 

 2939.61 

 2939.63 Altele. 

 2939.90 Cocaina brută. Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.7.2. 

  

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.01-30.06  Produse farmaceutice. 

30.01 3001.10 Glande și alte organe folosite în organo-terapie, uscate sau sub formă de pulbere; 

 3001.90 extracte ale acestora. Vezi a doua parte, pct. 2.8.1. 
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Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.01. 3101.00 Îngrășăminte de origine animală sau vegetală. 

31.02  Îngrășăminte minerale sau chimice azotate. Vezi a doua parte, pct. 2.3. 

  

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 ■ Obiecte admise condiționat 

32.03  Coloranți de origine vegetală sau animală utilizate în industria alimentară. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.8.2. 

 

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

Poziție Cod S.H  

  Vezi a doua parte, pct. 2.8.3. 

   

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  

  Vezi a doua parte, pct. 2.8.3. 

 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.02.-35.03  Albumine și gelatine utilizate în industria alimentară.    

35.05  Dextrine șia midon modificat utilizate în industria alimentară. 

35.07  Enzime utilizate în industria alimentară. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.8.5. 

     

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.01 -36.06          Pulberi propulsive și explozive, chibrituri, articole pirotehnice, aliaje piroforice 

           și materiale inflamabile. Vezi a doua parte, pct. 2.9. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H  

  Vezi a doua parte, pct. 2.10.1. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

38.08  Insecticide, antirozătoare, fungicide, ierbicide. Vezi a doua parte, pct. 2.10.2

     

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

39.04  Polimeri de clorura de vinil. 

39.15  Deșeuri și resturi ale materialelor plastice. 

39.20 3920.10 

 3920.30 Diverse produse plastice. 

 3920.71 Produse din celuloză. Vezi a doua parte, pct. 2.10.2.    

   

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

40.04 4004.00 Deșeuri, rămășițe și resturi de cauciuc. 

40.12 4012.20 Pneuri uzate. 

40.17 4017.00 Ebonita și produsele sale. Vezi a doua parte, pct. 2.10.2. 

 

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 admise condiționat 

41.01-41.09  Piei brute de animale, sărate sau altfel conservate. 

41.04 4104.10 

 4104.39 Alte articole din piele. 

41.10 4110.00 Deșeuri din piele tăbăcită. Vezi a doua parte, pct. 2.10.3. 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

42.02 4202.11 Articole din piele. 

42.03  Vestimentație și accesorii din piele. Vezi a doua parte, pct. 2.10.4. 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.03 4303.10 Blană, inclusiv capete, cozi, labe și alte piese tăiate ce pot fi utilizate în blănărie 

 4303.90  

43.04 4304.00 Blănuri artificiale. Vezi a doua parte, pct. 2.10.5. 

 

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 

44.01-44.07  Diverse tipuri de lemn și articole din acestea. 

44.03  Lemn neprelucrat, cojit sau nu, tăiat în bucăți. 

 4403.20 Lemn de conifere. 

 4403.99 Altele. 
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44.14 4414.00 Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi și obiecte similare. 

44.15  Lăzi, cutii și ambalaje similare din lemn. 

44.20  Obiecte diverse din lemn (sculpturi, coșciuge, cutii). Vezi a doua parte, pct.2.11.1 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.11.2. 

   

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.11.3. 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

47.01  Lignina.   

47.07 4707.10 Hârtie din celuloză, carton. 

 4707.20 

 4707.90 Alte hârtii fabricate pe baza  celuloza sulfat înălbită (ziare vechi, reviste 

  broșuri, pliante publicitare). Vezi a doua parte, pct. 2.12.1. 

   

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

  

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

48.02 4802.52 Role sau coli de hârtie tipărită în limbaj braille, alte hârtii tipărite în limbaj braille, 

 4802.53 carton în role sau coli.  
48.05 4805.60 Alte hârtii. 

 4805.80 

48.18 4818.10 Hârtie igienică. 

 4818.90 

48.20 4820.90 Diverse formulare comerciale din hârtie de carbon. 

48.23 4823.59 Role de hârtie pentru mașini de calcul sau de scris. Vezi a doua parte, pct.2.12.2 

  

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 

  Vezi a doua parte, pct. 2.12.3. 

  

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

50.01 5001.00 Gogoașa viermilor de mătase din care se obțin fire de mătase. 

50.02 5002.00 Mătase brută. 

50.03  Deșeuri de mătase. Vezi a doua parte, pct. 2.13.1. 

 

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

51.01-51.02  Lână, păr de alpaca, de lamă, de vigonie, de cămilă, de iac, de capră din Tibet și 

  din Cașmir, de iepure de angora. 
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51.03  Deșeuri de lână. 

 5103.10 Fire din lână de animae. Vezi a doua parte, pct. 2.13.2. 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.13.3. 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

53.01 5301.30 Deșeuri de in. Vezi a doua parte, pct. 2.13.4. 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

54.01 5401.10 Filamente sintetice. 

 5401.20 Filamente artificiale. 

   

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

55.01 5501.90 Fuioare de mătase sintetică. Altele. 

55.05  Deșeuri de fibre sintetice. Vezi a doua parte, pct. 2.13.6. 

 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole 

  din acestea 

Poziție Cod S.H  

  Vezi a doua parte, pct. 2.13.7. 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

57.02-57.03  Covoare și produse similare din material textil, inclusiv covoare ”Kelem”, 

  ”Schumacks” și ”Karamanie”. 

 

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

   

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.13.9. 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau  stratificate;  

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.13.10. 

   

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.13.11. 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

61.07-61.10  Indispensabili, slip, pijamale, capoate, tricouri, pulovere, etc. 

61.12 6112.11 Echipament sportiv. Vezi a doua parte, pct. 2.13.12. 

 6112.20 

 

Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decâ cele tricotate sau croșetate 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

62.01 6201.19 Paltoane și alte articole similare. 

 6201.99 

62.03 6203.42 Pantaloni din bumbac (inclusiv blue-jeans denim). 

62.04 6204.52 Fuste din bumbac. 

 6204.62 Pantaloni și șorțuri din bumbac. 

62.05 6205.10 Cămăși din lână. 

 6205.20 Cămăși din bumbac. Vezi a doua parte, pct. 2.13.13 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.09 6309.00 Haine uzate și alte produse textile uzate. 

63.10  Haine uzate și alte articole textile uzate, cârpe, deleuri din sfori, corzi, frânghii 

  și cabluri. Vezi a doua parte, pct. 2.13.14. 

   

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 Vezi a doua parte, pct. 2.14.1. 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.14.2. 

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

  Acestora 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.14.3. 

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

  Uman 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.14.4. 

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  Vezi a doua parte, pct. 2.15.1.   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

69.04 6904.10 Cărămizi ceramice. 

69.07 6907.90 Pavele din ceramică. 

69.08 6908.90 Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.15.2. 

   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

70.01 7001.00 Deșeuri din sticlă (resturi). 

70.05  Geamuri din sticlă. Vezi a doua parte, pct. 2.15.3. 

   

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 

  pețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii de 

  fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

71.13  Bijuterii și părți ale acestora. Vezi a doua parte, pct. 2.15.4.   

   
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

72.01-72.17  Fier și oțel. Vezi a doua parte, pct.. 2.15.5. 

 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

 73.02-73.04 7302.10 Materiale pentru construcția liniilor feroviare și de tramvai. 

 7304.39 

 7304.59 Altele. 

 7304.90 Altele. 

73.05-73.06 7305.11 Alte țevi și tuburi. 

 7306.30 

 7306.60 Altele. Suduri, secțiuni non-circulare încrucișate. 

 7306.90 Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.15.6.       

                     

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.04                 7404.00     Deșeuri de cupru. Vezi a doua parte, pct. 2.15.7.                                   

 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

75.03                 7503.00     Deșeuri din nichel. Vezi a doua parte, pct. 2.15.8 

 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

76.02 7602.00 Deșeuri de aluminiu. Vezi a doua parte, pct. 2.15.9.                             

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

78.02 7802.00 Deșeuri de plumb. Vezi a doua parte, pct. 2.15.10.    
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Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

 79.02 7902.00 Deșeuri de zinc. Vezi a doua parte, pct. 2.15.11.   

                          

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

 80.02 8002.00 Deșeuri de cositor. Vezi a doua parte, pct. 2.15.12.    

                         

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

81.01 8101.91 Deșeuri de wolfram. 

81.02 8102.91 Deșeuri de molibden. 

81.03 8103.10 Deșeuri de tantal. 

81.04 8104.20 Deșeuri de magneziu. 

81.05 8105.10 Deșeuri de cobalt. 

81.06 8106.00 Deșeuri de bismut; bismut brut și praf. 

81.07 8107.10 Cadmium brut; deșeuri de cadmiu și praf. 

81.08 8108.10 Deșeuri de titan. 

81.09 8109.10 Deșeuri de zirconiu. 

81.10 8110.00 Deșeuri de antimoniu. 

81.11 8111.00 Deșeuri de mangan. 

81.12 8112.11 Deșeuri de beriliu. 

 8112.20 Deșeuri de crom. 

 8112.30 Deșeuri de germaniu. 

 8112.40 Deșeuri de vanadiu. 

 8112.91 Alte substanțe brute, deșeuri, rpafuri. 

 8112.99 Galiu, indiu, taliu. 

81.13 8113.00 Deșeuri de produse metalo-ceramice. Vezi a doua parte, pct. 2.15.13. 

 

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.15.14. 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Vezi a doua parte, pct. 2.15.15.   

SECȚIUNEA XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de 

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

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

Capitolul 84  Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți  

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

84.07-84.11  Motoare cu combustie internă, de propulsie, cu piston, rotativ, diesel. 

84.15  Aparate de aer condiționat. 

84.18  Frigidere, congelatoare. 

84.19  Aparate și echipamente de laborator destinate tratării materialelor prin procese ce 

  implică schimbări de temperatură. 
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 8419.19 Altele. 

84.21 8421.21 Aparate și mașini pentru filtrarea ichidelor. 

84.23 8423.10 Cântare menajere, aparate de cântărit personale. 

84.24 8424.81 Echipamente pentru agricultură și horticultură. 

84.69 8469.11 Mașini de scris automate și mașini de procesare a textelor. 

84.70 8470.10 Mașini de calcul și de înregistrare a datelor. 

 8470.29 

84.71 8471.30 Mașini automate de procesat datele. 

 8471.60 Unități de intrare și ieșire pentru imprimante. 

 8471.80 Alte echipamente. 

84.73 8473.21 Părți ale mașinilor de calcul electronic. 

 8473.30 Părți și accesorii ale mașinilor menționate la codul 84.71. 

84.79  Mașini și aparate mecanice cu funcții proprii, nedenumite și necuprinse în altă  

  parte. Vezi a doua parte, pct. 2.16.1. 

 

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 

85.06  Pile și baterii electrice. 

 8506.80 Altele. 

85.17  Aparate telefonice. 

 8517.80 Alte aparate. 

85.26  Radare, detectoare. 

85.27  Aparate radio de emisie-recepție. 

 8527.90 Alte aparate. 

85.31  Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală. 

 8531.80 Alte aparate. Vezi parte a doua, pct. 2.16.2. 

   
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 Vezi a doua parte, pct. 2.16.3. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

87.03    8703.10     Vehicule speciale pentru trafic pe zăpadî, mașini de golf și alte vehicule similare 

               8703.21     Vehicule cu o capacitate cilindrică care nu depășește 1000 cm³, noi și uzate 

8703.22 Vehicule caravana. Altele. Vehicule folosite. 

8703.24     Vehicule cu o capacitate cilindrică ce depășește 3000 cm³, noi și uzate. 

8703.32 Vehicule cu o capacitate cilindrică ce depășește 1500 cm³, dar și cu o capacitate 

cilindrică ce nu depășește 2500 cm³, noi sau uzate. Altele. 

Vehicule uzate. 

8703.90 Altele. 

87.05                8705.10    Vehicule speciale cu motor (macarale, autospeciale pentru pompieri). 

                8705.90 

87.08           Părți și accesorii ale vehiculelor cu motor. 

     8708.99    Altele. 
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87.10           Tancuri și alte automobile blindate de luptă, echipate cu arme sau nu. 

           Vezi a doua parte, pct. 2.16.3. 

 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

88.02-88.03 8802.11 Avioane, elicoptere și părțile lor. 

 8803.30      

88.05 8805.10 Aparate și dispozitive pentru lansarea de vehicule aeriene și părțile lor. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.16.4. 

                       

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

89.06-89.07                         Alte ambarcațiuni, incluzând nave militare. Vezi a doua parte, pct. 2.16.5. 

 

SECȚIUNEA XVIII Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură, 

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, instrumente 

 instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 90  Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,  

  control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

90.03 Rame pentru ochelari și alte articole asemănătoare. 

90.07 Proiectoare, părțile și accesoriile lor. 

90.13 Telescoape. 

9013.80 Alte dispozitive, aparate și instrumente. 

9013.90 Părți și accesorii. 

90.14                 9014.10     Busole. 

    9014.90       

90.15                      Instrumente și aparate de geodezie, topografie, hidrologice, de nivelare. 

                          9015.90    Părți și accesorii. 

90.20           Alte aparate respiratorii și măști de gaz. 

90.23                 9023.00    Instrumente, aparate și modele pentru demonstrații. (pentru educație sau expoziții) 

90.26    9026.80    Alte instrumente și aparate. 

90.28               9028.20    Contoare de lichide. Vezi a doua parte, pct. 2.16.6. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

91.02               9102.99     Ceasuri. Altele. 

91.13                 9113.90     Brățări și curele de ceasuri. Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.16.7.   

 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

92.01  Pian, clavecin și alte instrumente cu clape și coarde. 

92.02 9202.90 Alte instrumente de muzică cu coarde. 

92.03 9203.00 Orga, armonica și alte instrumente similare. 

92.07 9207.10 Instrumente cu claviatură altele decât acordeonul, orga. 

92.09 9209.10 Părți și accesorii de instrumente muzicale. Vezi a doua parte, pct.2.16.8 
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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 

93.01-93.07  Arme și muniții, părțile și accesoriile acestora. Vezi a doua parte, pct.2.16.9 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

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

  nedefinite pânăacum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.02  Mobilier cu uz medicinal (chirurgie/stomatologie). 

94.05  Aparate de iluminat. 

 9405.40 Alte aparate de iluminat electrice. Vezi a doua parte, pct. 2.17 și 2.17.1 

 

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

  aestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

95.02 9502.10 Păpuși, accesorii, vestimentație. Altele. 

 9502.99 

95.04 9504.20 Biliard și accesorii pentru acesta. 

 9504.40 Cărți de joc. 

 9504.90 Altele. 

95.08 9508.00 Călușei, circuri ambulante și menajerii de circ. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.01                   Fildeș prelucrat, carapace de broască țestoasă, coarne, coarne de cerb, corali, sidef 

și alte materiale de origine animală. 

9601.90 Altele.  

96.06  Nasturi. 

 9606.29 Altele. 

96.14  Pipe de fumat. 

96.15  Darac și articole similare. 

 9615.19 Altele. Vezi a doua parte, pct. 2.17.3.    

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

97.05 9705.00 Piese de colecție și destinate colecționarilor din domeniul zoologiei, botanicii, 

  mineralogiei, anatomiei, istoriei, arheologiei, paleologiei, etnografiei și  

  numismaticii. Vezi a doua parte, pct. 2.18. 
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

2.1. Animale, produse de origine animală 

 Importul animalelor (vii sau moarte) în scopul comercializării este permis:  

- pe baza auorizaţiei emisă de la Administraţia Naţională Veterinară din Slovacia (Statna Veterinarna 

Sprava Slovenskej Republiky) şi a unui certificat veterinar eliberat de ţara exportatoare; 

 - pe baza unui permis eliberat de Ministerul Economiei din Slovacia (Ministerstvo Hospodárstva 

Slovenskej Republiky). 

 

 În cazul importurilor ne-comerciale, efectuate prin poștă, vama solicită un certificat veterinar completat în 

conformitate. În cazul importurilor comerciale şi necomerciale este necesară prezentarea la vamă a unui 

formular din Convenţie CITES (permis CITES) - eliberat de către Ministerul Mediului din Slovacia 

(Ministerstvo Zivotného Prostedia). 

 

 Pentru importurile de carne şi organe comestibile, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii 

eliberată de Administraţia Naţională Veterinară din Slovacia şi a unei licenţe emisă de Ministerul Economiei.  

Pentru produsele indicate, este necesar un certificat eliberat de Biroul Naţional pentru Norme şi Verificări 

din Republica Slovacia (Urad pre normalizáciu a skusobníctvo Slovenskej Republiky), conform legii. 

Importatorul este obligat să prezinte la vamă un certificat emis de autorităţile naţionale corespondente (Státna 

Skusobna). 

 

 Importul de carne cruăa este interzis. Aceleaşi condiţii sunt valabile pentru importul de lapte şi produse 

lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile de origine animală nedenumite şi necuprinse în altă 

parte, precum şi altor produse de origine animală (peşti, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice).  

 

2.2. Vegetale şi produse vegetale  
Pentru importul în scopul comercializării, este necesară prezentarea la vamă a următoarelor documente: 

 - o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

 - un certificat fitosanitar;  

- un certificat eliberat de biroul naţional de testare.  

 

2.2.1.Plante vii şi produse de floricultură  
Atât pentru importul în scopuri comerciale cât şi pentru cel în scopuri necomerciale, este necesară 

prezentarea la vamă a unui formular CITES (permis CITES).  

Pentru importul în scopul ne-comerciale este necesară prezentarea următoarelor documente:  

- un certificat fitosanitar;  

- un permis CITES. 

 Pentru anumite produse este recomandată contactarea Ministerului Agriculturii pentru obţinerea de 

informaţii cu privire la necesitatea prezentării în vamă a unui certificat fitosanitar. 

 Importul produselor specificate ca fiind interzise în capitolul 6 este strict interzis Produsele următoare sunt 

supuse unui control fitosanitar obişnuit şi trebuie să prezinte un certificat fitosanitar emis de ţara exportatoare:  

- toate plantele vii şi părţile lor, înţelegând fructe şi nuci, seminţe, tuberculi şi bulbi;  

- toate produsele uscate de origine vegetală;  

- lemn cu coajă, scoarţă şi turbă Aceste principii sunt valabile atât pentru importurile comerciale cât şi 

pentru cele necomerciale.  

 

2.2.2. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari  
Pentru importul comercial este necesară prezentarea la vamă a următoarelor documente:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat fitosanitar;  
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- un certificat emis de biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru speciile trecute în lista CITES.  

Pentru importul necomercial sunt necesare:  

- un certificat fitosanitar;  

- un permis CITES când se referă la speciile menţionate în Convenţia CITES. 

 

 Importul deşeurilor este posibil doar pe baza unei autorizaţii emise de Ministerul Economiei. 

 

2.2.3. Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepene - vezi 2.2.2.  
 

2.2.4. Cafea, ceai, mate şi mirodenii  
Pentru importurile comerciale vezi punctul 2.2.2.  

 

În cazul importurilor necomerciale ale unor produse ambalate şi destinate uzului propriu nu este necesar un 

certificat fitosanitar.  

 

2.2.5. Cereale  
Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2 pentru mărfurile din capitolele 10 şi 11  

 

2.2.6. Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie 

şi furaje.  
 

Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2 

Importul în scopuri necomerciale:  

- nu este necesar un certificat fitosanitar pentru produsele ambalate şi destinate consumului propriu;  

- un permis CITES în cazul speciilor trecute în lista CITES.  

 

2.2.7. Gume, răşini şi alte sucuri şi extracte vegetale  
Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2  

 

Importul în scopuri necomerciale sau comerciale al substanţelor stupefiante şi psihotrope este admis numai 

în baza autorizării din partea Ministerului Sănătăţii (Ministerstvo Zdravotníctva). 

 

2.2.8. Materiale de împletit şi alte produse de origine vegetală nedenumite şi necuprinse în altă parte 

- vezi 2.2.7.  

 

2.2.9. Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, derivatele acestora; grăsimi alimentare elaborate, 

ceara de origine animală sau vegetală  
 

Pentru importul de grăsimi şi uleiuri animale şi de produse obţinute prin disocierea lor, grăsimi alimentare, 

ceara de origine animală, la vamă sunt necesare:  

- o autorizaţie emisă de Administraţia Veterinară Naţională;  

- un certificat veterinar.  

În ceea ce priveşte importul de produse de origine vegetală, sunt necesare la vamă:  

- o licenţă emisă de Ministerul Economiei;  

- un certificat fitosanitar;  

- un certificat din partea biroului naţional de verificare;  

- un certificat CITES pentru produsele specificate în Convenţie CITES.  

 

2.2.10. Preparatele pe bază de carne, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice  
 

Importul în scopul comercializării: vezi 2.1.1.  
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Importul caviarului în scopul comercializării este admis numai pe baza prezentării unei autorizaţii emisă de 

Ministerul Mediului şi a unui permis CITES.  

Importul prin trimiteri poştale este admis numai pentru o greutate de 250g/persoană 

 

2.2.11. Zahăr şi produse zaharoase  
 

Importul în scopul comercializării: vezi 2.2.2;  

Pentru anumite produse este recomandată contactare Ministerului Agriculturii pentru obţinerea de 

informaţii cu privire la necesitatea prezentării în vamă a unui certificat fitosanitar pentru un anumit tip de 

marfă importată.  

 

Importul necomercial al acestor produse este admis în pachete mici şi pentru utilizare personală. 

 

2.2.12 Cacao şi preparatele sale - vezi 2.2.11.  

 

În cazul unui import necomercial, produsele pe bază de cacao (ciocolata, bomboane cu ciocolată) nu 

necesită prezentarea unui certificat fitosanitar cu condiţia ca produsele respective să fie destinate consumului 

propriu şi să prezinte indicaţii cu privire la origine. Această prevedere nu se aplică produselor şi bunurilor 

trecute în lista CITES în cazul cărora este necesar un permis emis de Ministerul Mediului.  

 

2.2.13.Preparatele pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte, produse de patiserie Pentru 

importul în scopul comercializării sunt necesare:  

- un certificat fitosanitar;  

- sau un certificat veterinar (pentru lapte);  

- o licenţă de la Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare, dacă este necesar;  

- un permis CITES pentru speciile prevăzute în Convenţia CITES.  

 

Pentru importul necomercial, nu trebuie prezentat certificatul veterinar sau fitosanitar pentru alimentele 

ambalate care prezintă detalii despre originea de producţie. Acestea nu sunt valabile pentru trimiterile care 

conţin produse relative din Convenţia CITES. Trebuie prezentat permisul CITES eliberat de Ministerul 

Mediului.  

 

2.2.14. Preparate din legume, fructe sau alte părţi de plante  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă din partea Ministerului Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES. 

Importul necomercial este permis cu condiţia ca pe ambalajul produselor să fie specificată originea. Pentru 

trimiterile care conţin bunuri trecute în lista CITES este necesar un permis de import eliberat de Ministerul 

Mediului. 

 

2.2.15. Preparate alimentare diverse - vezi 2.2.14.  

2.2.16. Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare  

Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES.  

Importul necomercial al hranei pentru animale necesită la vamă prezentarea unui certificat fitosanitar şi a 

unuia veterinar. Nu este necesar un certificat pentru bunurile ambalate şi pregătite pentru utilizare.  

Pentru importul de reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare este necesară o autorizaţie emisă de 

Ministerului Mediului.  
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2.3. Produse antiparazitare pentru uz agricol  
Pentru importul în scopul comercializării produselor industriei chimice, cum sunt insecticidele, ierbicidele, 

fungicidele, sunt necesare la vamă:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat emis de biroul naţional de verificare. 

 

Preparatele sau compuşii de origine biochimică destinaţi utilizării agricole sunt supuse unui control 

fitosanitar. Produsele care conţin materiale dăunătoare stratului de ozon sunt interzise la import.  

 

Pentru produsele fabricate cu excremente de animale, sunt necesare la vamă:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- o autorizaţie din partea Ministerului Mediului.  

 

Pentru îngrăşăminte artificiale, sunt necesare:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat emis de biroul naţional de verificare.  

 

2.4.Băuturi, băuturi alcoolice şi vinuri 

 Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

 - un certificat emis de biroul naţional de verificare.  

În general pentru importurile necomerciale, sunt admise 1l de băuturi spirtoase şi 2 l de vin per persoană.  

 

2.5.Tutun şi ţigarete din tutun fabricat  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat fitosanitar;  

- un certificat emis de biroul naţional de verificare.  

 

Pentru importul deşeurilor de tutun, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii de import eliberată 

de Ministerul Mediului.  

Pentru importurile necomerciale, este stabilită o limită de persoană după cum urmează:  

- 200 buc. ţigări;  

- 100 ţigarete;  

- 50 trabucuri;  

- 250 g de tutun de fumat;  

- sau combinaţii proporţionale cu aceste produse.  

 

2.6. Produse minerale  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat emis de biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru speciile relative din Convenţia CITES.  

 

2.6.1. Sare, sulf, pământuri şi pietre, ipsos, var şi ciment.  
Pentru importul de deşeuri trebuie să se prezinte la vamă o autorizaţie de import eliberată de Ministerul 

Mediului. Pentru importurile necomerciale, importul este admis numai pentru produsele ambalate şi pregătite 

pentru consum, şi care prezintă o indicaţie din partea producătorului cu privire la conţinut. Sarea alimentară 

este admisă numai în ambalajul original al producătorului.  

 

2.6.2. Minerale, zgură şi cenuşă  

Importul comercial necesită:  
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- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 

 Pentru importul de reziduri şi deşeuri se va prezenta la vamă o autorizaţie eliberată de Ministerul 

Mediului.  

 

2.6.3. Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse ale distilării lor, materiale bituminoase, 

ceruri minerale.  
Importul comercial necesita:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

2.7 Substanţe stupefiante şi psihotrope  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

 - un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

2.7.1 Produse ale industriei chimice şi conexe; substanţe chimice anorganice; compuşi organici sau 

anorganici ai metalelor preţioase, metalelor rare, ai elementelor radioactive sau ai izotopilor  
 

Pentru importul izotopilor radioactivi este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emisă de 

Ministerul Sănatății. Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emisă de 

Ministerul Mediului. Produsele bio-mecanice şi componentele acestora utilizate în agricultură sunt supuse 

unui control fitosanitar.  

 

2.7.2. Produse chimice organice  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

 - un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 

Mediului.  

Este interzis importul medicamentelor care conţin stupefiante şi substanţe psihotrope pentru uz personal.  

 

2.8. Produse farmaceutice  
Importul comercial necesită: - o licenţa eliberată de Ministerul Economiei;  

- un permis CITES pentru glandele şi extrasele din glande ale speciilor la care face referire Convenţia 

CITES.  

 

2.8.1 Glande şi alte organe  
Importul comercial de sânge uman necesită o licenţă eliberată de Ministerul Economiei. 

Importul comercial de produse sanitare şi chirurgicale necesită un certificat de la biroul naţional de 

verificare.  

Pentru importul necomercial, sunt admise numai medicamentele care nu conţin substanţe stupefiante şi 

psihotrope şi care sunt importate pentru uz personal.  

 

2.8.2 Extracte tanante sau tincturi, tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte materiale colorante, 

vopseluri şi lacuri, masticuri, cerneluri.  
Importul comercial necesită:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

2.8.3 Uleiuri esenţiale şi reziduri; parfumuri, articole cosmetice sau de toaletă  
Importul comercial necesită: 
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 - o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- o autorizaţie eventuală din partea Ministrului Mediului;  

- un permis CITES pentru produsele trecute în lista CITES.  

Pentru importul necomercial efectuat prin poștă sunt stabilite următoarele limite conform prevederilor 

internaţionale:  

- 50 g parfum; 

 - 0.25 l de apă de toaletă.  

 

2.8.4 Săpunuri, detergenţi şi preparate diverse - vezi 2.8.3   

 

2.8.5. Materiale albuminoide, produse pe bază de amidon sau fecule modificate, cleiuri, enzime 
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele trecute în lista CITES.  

Pentru importul produselor compuse din materiale de origine vaterinară sau animală, este necesar un 

certificat veterinar sau fitosanitar.  

 

2.9. Explozivi; articole pirotehnice, chibrituri, aliaje piroforice, materiale inflamabile  

 

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

Pentru importul de produse în scopul necomercializării, valoarea şi greutatea sunt stabilite în general de 

reglementări.  

 

2.10. Materiale plastice şi produse din aceste materiale, cauciuc şi produse din cauciuc  
 

2.10.1 Produse fotografice şi cinematografice.  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

 

2.10.2. Produse diverse ale industriei chimice  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

 

Produsele care conţin materiale dăunătoare pentru stratul de ozon sunt interzise la import.  

Pentru importul de deşeuri, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată de Ministerul 

Mediului. Importul de aparatuăa şi accesorii uzate confecţionate din cauciuc este interzis.  

 

2.10.3. Piei brute şi piei tăbăcite (altele decât blana)  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

Pentru produsele animale:  

- o autorizaţie din partea Administraţiei Naţionale Veterinare din Slovacia;  

- un certificat fitosanitar sau veterinar;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia CITES.  

Pentru importul de deşeuri, se va prezenta la vamă o autorizaţie eliberată de Ministerul Mediului. Pentru 

importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia CITES.  
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2.10.4 Articole de curelărie şi şelărie; articole de voiaj, sacoșe şi articole similare, produse din 

intestine animale.  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 

CITES.  

 

2.10.5 Blănuri naturale şi artificiale, articole din blană - vezi 2.10.4 

 

2.11.1. Lemn, articole din lemn, cărbuni de lemn  
 

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un certificat fitosanitar  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia 

CITES.  

 

2.11.2 Pluta şi articole din plută  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 

2.11.3 Articole din împletituri sau alte materiale vegetale; -vezi 2.11.1  
 

2.12.1 Pastă de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi de hârtie sau carton; 

hârtie şi carton, articole confecţionate din acestea.  
 

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei; 

 - un certificat de la biroul naţional de verificare; 

 Pentru importul de deşeuri, trebuie să se prezinte la vamă o autorizaţie emisă de Ministerul Mediului. 

 

 2.12.2. Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloză, din hârtie şi carton  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

 

2.12.3. Cărţi, ziare, picturi şi alte produse ale industriei imprimeriei; manuscrise, texte 

dactilografiate, scheme.  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

 

2.13. Materiale textile şi articole din acestea  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un certificat veterinar (numai pentru mărfurile de la codul SH 50.01).  
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2.13.1 Mătase  
Importurile necomerciale necesită un certificat veterinar (numai pentru mărfurile de la codul SH 50.01)  

 

2.13.2. Lână, păr fin sau grosier; fire şi ţesături din păr  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importurile necomerciale este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite prin Convenţia 

CITES.  

 

2.13.3. Bumbac  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul bumbacului, lânii şi lânii nedărăcite este necesar un certificat fitosanitar.  

Pentru importul de deşeuri, se va prezenta la vamă o autorizaţie emisă de Ministerul Mediului.  

 

2.13.4. Alte fibre textile vegetale; fibre de hârtie şi ţesături din fibre de hârtie  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un certificat fitosanitar;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 Pentru importurile fără caracter comercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în 

Convenţia CITES.  

Este interzis importul fibrelor vegetale din materii psihotrope pentru producţia produselor stupefiante şi 

psihotrope.  

 

2.13.5 Filamente sintetice  

Pentru importul comercial: - o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial, este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite din Convenţia 

CITES.  

Este interzis importul fibrelor vegetale din materii psihotrope destinate producerii de narcotice.  

 

2.13.6. Fibre sintetice discontinue  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul de deşeuri, este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată de Ministerul 

Mediului. Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele din fibre stabilite în 

Convenţia CITES.  

 

2.13.7. Vată, pâslă şi articole neţesute; fire speciale, sfoară, funii, frânghii şi articole din acestea. 
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele din fibre stabilite în 

Convenţia CITES.  
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2.13.8 Covoare şi alte produse asemănătoare din materiale textile  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.13.9 Ţesături speciale; ţesături buclate, dantele, produse de tapiserie, produse de pasmanterie, 

broderii  
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare ;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES. 

 

2.13.10 Ţesături impregnate sau unse, acoperite la suprafață sau stratificate; articole tehnice din 

materiale textile utilizabile în industrie.  
Pentru importul comercial este necesar un certificat emis de biroul naţional de verificare.  

 

2.13.11 Materiale tricotate sau croşetate  
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele care conţin păr stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele care conţin păr, stabilite în 

Convenţia CITES.  

 

2.13.12 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi accesorii, tricotate sau croşetate  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau animal) stabilite în Convenţia CITES. 

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau 

animal) stabilite în Convenţia CITES. 

 Potrivit reglementărilor legale, produsele uzate sunt interzise la import.  

 

2.13.13. Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate şi accesorii - vezi 2.13.12.  
 

2.13.14. Alte articole textile; seturi; îmbrăcăminte şi articole textile uzate, cârpe  
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau animal) stabilite în Convenţia CITES. 

Pentru importul deşeurilor este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberate de Ministerul 

Mediului.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele (care conţin păr uman sau 

animal) stabilite în Convenţia CITES.  

Potrivit reglementărilor legale, produsele uzate sunt interzise la import.  

2.14. Încălţăminte, articole pentru acoperitul capului, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, 

cravaşe şi părţi ale acestora; pene prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr 

uman.  
 

2.14.1. Încălţăminte, ghete şi articole similare, părţi din acestea  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  
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- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Potrivit reglementărilor legale, produsele uzate sunt interzise la import.  

 

2.14.2 Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora  

Pentru importul comercial: - o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Potrivit reglementărilor legale, produsele uzate sunt interzise la import.  

 

2.14.3 Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi ale acestora  
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.14.4 Pene şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale, articole din păr uman - vezi 

2.14.3  
 

2.15. Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare; produse ceramice; 

sticlă şi alte obiecte din sticlă  

 

2.15.1. Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, mica şi alte materiale similare  

 

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.15.2. Produse ceramice  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.15.3. Sticlă şi articole din sticlă - vezi 2.15.2  

2.15.4 Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semi-pretioase, metale preţioase, metale 

placate cu metale preţioase şi articole din acestea ; bijuterii de fantezie; monezi  

 

Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.15.5 Fontă, fier şi oţel  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  
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Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 

Mediului.  

 

2.15.6 Articole din fontă, fier sau oţel  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

 

2.15.7 Cupru şi articole din cupru  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES  

 

2.15.8 Nichel şi articole din nichel - vezi 2.15.7  
 

2.15.9 Aluminiu şi articole din aluminiu  
Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 

Mediului.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES  

 

2.15.10 Plumb şi articole din plumb  
Pentru importul comercial este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul de deşeuri este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii emise de Ministerul 

Mediului.  

 

2.15.11 Zinc şi articole din zinc - vezi 2.15.9  
 

2.15.12 Cositor şi articole din cositor - vezi 2.15.9  
 

2.15.13 Alte metale comune; metalo-ceramica şi articole din aceste materiale - vezi 2.15.9  
 

2.15.14 Unelte şi piese ale acestora, tacâmuri, linguri şi furculiţe din metale comune, părţi ale 

acestora din metale comune.  

Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

 

2.15.15 Articole diverse din metale comune  
Pentru importul comercial:  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Pentru importul necomercial este necesar un permis CITES pentru produsele stabilite în Convenţia CITES.  

Conform reglementarilor legale, produsele uzate sunt interzise la import.  

 

2.16 Maşini şi aparate ; echipament electric, aparate de înregistrat şi reprodus sunetul, aparate de 

înregistrat şi reprodus imaginile şi sunetele de televiziune, părţi şi accesorii ale acestora.  
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2.16.1 Reactoare nucleare, boilere, maşini, aparate şi instrumente mecanice; părţi din aceste maşini 

sau aparate.  

Pentru importul comercial:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Maşinile, aparatele mecanice şi instalaţiile destinate protejării plantelor sunt supuse unui control 

fitosanitar.  

 

2.16.2 Maşini şi aparate ; echipament electric, aparate de înregistrat şi reprodus sunetul, aparate de 

înregistrat şi reprodus imaginile şi sunetele de televiziune, părţi şi accesorii ale acestora. Pentru importul 

comercial este necesar:  

- o licenţă eliberată de Ministerul Economiei;  

- un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul instalaţiilor de telecomunicaţii (audio, video sau combinate) este necesară prezentarea la 

vamă a unei autorizaţii eliberată de Biroul de Telecomunicaţii (Telekomunikacny urad SR).  

Pentru importul deşeurilor (baterii uzate) este necesară prezentarea la vamă a unei autorizaţii eliberată de 

Ministerul Mediului. 

Importul necomercial de produse uzate este interzis conform reglementarilor legale.  

 

2.16.3 Vehicule, autovehicule, tractoare, motociclete, şi alte vehicule terestre, părţi şi accesorii ale 

acestora  
Importul comercial  

Pentru importul vehiculelor (tractoare rutiere, vehicule cu motor pentru transportul a mai mult de 10 

persoane, inclusiv şoferul, ex. minibus) necesită prezentarea la vamă a unui certificat eliberat de Ministerul 

Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor (Ministerstov Dopravy, Pôst a Telekomunikácií) care să ateste 

autorizarea transportului. O persoana fizică sau juridică care nu este importator autorizat este obligat să 

prezinte un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul vehiculelor motorizate (ex. microbuze, vehicule motorizate pentru transportul persoanelor, 

vehicule de pompieri, macarale, betoniere, motociclete, motorete), o persoană fizică sau una juridică care nu 

este autorizată de Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor, pentru efectuarea importurilor 

trebuie să prezinte un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Un importator autorizat de Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor poate importa piese de 

schimb pentru automobile şi vehicule. Persoanele fizice sau juridice neautorizate de către Ministerul 

Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor să efectueze importuri trebuie să prezinte un certificat de la 

biroul naţional de verificare.  

Pentru vehiculele motorizate adaptate pentru transportul bunurilor sau echipate cu echipamente de ridicare 

sau manevrare, pentru tractoarele de mărimi mici şi pentru camioanele de lucru folosite în depozite, docuri, 

etc, este necesar un certificat din partea Oficiului Naţional al Republicii Slovacia pentru Standarde şi Testări 

(Urad pre normalizáciu a skusobníctvo Slovenskej Republiky), în conformitate cu legislaţia naţională pentru 

testare.  

Importatorul trebuie să prezinte la vamă un certificat emis de biroul de testare naţional.  

Pentru importul tancurilor şi vehiculelor blindate precum şi pentru piesele acestora (pentru apărarea şi 

securitatea statului) este necesară o licenţa emisă de Ministerul Economiei.  

Pentru importul de biciclete, tricicle ne-motorizate, maşini pentru infirmi sau vehicule cu motor sau cu alte 

instalaţii mecanice, este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare.  

De asemenea se va prezenta la vamă un certificat pentru importul pieselor de schimb pentru biciclete. 

Pentru importul cărucioarelor pentru copii, remorcilor, caravanelor şi maşinilor de camping este necesar un 

certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul altor remorci pentru transportul mărfurilor este necesar un certficat emis de Ministerul 

Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor pentru importatorii autorizaţi.  

Persoanele fizice sau juridice care nu sunt certificate de ministerele de mai sus ca fiind importatori 

autorizaţi, trebuie să prezinte un certificat de la biroul naţional de verificare.  
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2.16.4 Navigaţie aeriană şi spaţială  
Importul comercial  

Pentru importul avioanelor, vehiculelor spaţiale şi părţile lor, este necesar un certificat emis de Biroul 

Naţional de Aeronautică.  

Pentru importul avioanelor, elicopterelor şi piesele acestora, este necesară o licenţa emisă de Ministerul 

Economiei.  

Pentru importul avioanelor civile este necesar un certificat emis de Biroul Naţional de Aeronautică. Pentru 

importul paraşutelor, parapantelor, dispozitivelor de lansare şi piesele acestora, pentru uzul civil, este necesar 

un certificat emis de Biroul Naţional de Aeronautică.  

Pentru importul acestor articole pentru uz militar este necesară o licenţa emisă de Ministerul Economiei.  

 

2.16.5 Navigaţie maritimă şi fluvială  

Importul comercial  

Pentru importul bărcilor (nave, yahturi, ambarcaţiuni de mici dimensiuni) necesită un certificat de la biroul 

naţional de verificare. 

 Pentru importul bărcilor cu motor, altele decât cele cu motor exterior este necesar un certificat de la biroul 

naţional de verificare. 

 Pentru importul navelor destinate transportului deşeurilor este necesară o autorizaţie din partea 

Ministerului Mediului.  

 

2.16.6 Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, control sau 

precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale 

acestora.  
Importul de obiecte şi aparate:  

1. Importul de fibre optice, cabluri cu fibre optice şi tehnologii speciale precum şi al produselor acestora 

este supus reglementărilor particulare din fiecare ţară. 

 2. Importul de ochelari, lunete, lentile şi lentile de contact necesită:  

- pentru uz medical: certificat de la biroul naţional de verificare;  

- pentru aparate: licenţa de la Ministerul Economiei.  

3. Importul de filtre necesită:  

- pentru utilizarea în aviaţia civilă: un atestat de la Biroul Naţional de Aeronautică;  

- pentru uz militar: licenţa de Ministerul Economiei.  

4.a) Importul ramelor pentru ochelari, lunete şi alte articole asemănătoare necesită:  

- în cazul în care sunt confecţionate din metale preţioase :  

- un certificat de la biroul naţional de verificare;  

- în cazul în care sunt confecţionate din materiale trecute în Convenţia CITES - necesită o licenţă CITES. 

 b) Pentru importul ramelor pentru ochelari sau alte instrumente optice utilizate în medicină sau ca 

echipament de protecţie este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

5. Pentru importul de lunete, telescoape şi aparate destinate uzului militar este necesară o licenţă emisă de 

Ministerul Economiei, sau aceste articole sunt supuse unui regim particular.  

 

6. Pentru importul aparatelor foto cu excepţia celor cinematografice (care nu necesită certificat de import), 

este necesară prezentarea unui certificat, potrivit uzului lor.  

 

7. Pentru importul becurilor, este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare   

 

8.Pentru importul filmelor este necesar un certificat, corespunzător uzului.  

 

9. a) Importul microscoapelor destinate uzului militar necesită o licenţă emisă de Ministerul Economiei.  

b) Importul de microscoape destinate uzului medical necesită un certificat de la biroul naţional de 

verificare.  
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10. Pentru importul de balanţe şi alte aparate de măsurat este necesar un certificat de la biroul naţional de 

verificare  

 

11. Importul aparatelor pentru uz special precum şi al produselor şi aparatelor ce ţin de tehnologii speciale, 

este supus unui regim particular din fiecare ţară.  

 

12. Importul de micrometre, instrumente de măsură, şublere şi altor instrumente asemănătoare necesită:  

- pentru utilizare în școli: certificat de la biroul naţional de verificare;  

- pentru aparate chirurgicale: certificat de la biroul naţional de verificare;  

- pentru aparate sau emiţătoare cu ultra-violete: autorizaţia autoritaţilor de control nuclear în funcţie de 

utilizare;  

- pentru produse speciale: o licenţă din partea Ministerului Economiei.  

 

13. Importul de instrumente şi aparate medicale şi dentare necesită un certificat de la biroul naţional de 

verificare.  

 

14. Importul altor aparate şi instrumente necesită un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

15. Importul de aparate de masaj utilizate în cosmetică şi în scop medical necesită un certificat de la biroul 

naţional de verificare.  

 

16. Importul de măşti de respiraţie sau de gaze necesită un certificat de la biroul naţional de verificare. 

 

17. Importul instrumentelor ortopedice necesită un certificat de la biroul naţional de verificare.  

 

18. Importul aparatelor de măsură de toate felurile necesită un certificat de la biroul naţional de verificare 

pentru aprobarea tipurilor de măsurare, emis de Biroul Naţional pentru Standarde şi Testare din Rep. Slovacia 

(Urad pre normalizáciu a skusobníctvo Slovenskej Republiky)  

19. Importul aparatelor de măsură utilizate în aeronautică necesită o licenţă din partea Ministerului 

Economiei.  

 

20. Importul aparatelor pentru laboratoarele chimice şi al aparatelor electrice necesită un certificat de la 

biroul naţional de verificare.  

 

21. Importul de spectrometre şi relevatoare de expunere precum şi al tuturor aparatelor de măsură necesită 

autorizaţia biroului naţional de verificare şi de norme. 

 

22. Importul aparatelor de măsură destinate vehiculelor motorizate importate de către persoane fizice sau 

juridice necesită o certificare din partea Ministerului Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor care să 

ateste dreptul de import.  

 

23. Importul aparatelor nedenumite şi necuprinse în altă parte necesită un certificat de la biroul naţional de 

verificare.  

 

24. Importul aparatelor pentru transportul aeronautic necesită un certificat din partea Biroului naţional de 

Aeronautică.  

 

25. Importul aparatelor pentru transportul naval necesită un certificat din partea Biroului Naţional de 

Navigaţie.  

 

2.16.7 Ceasuri, părţi ale acestora  
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Importul comercial  

Importul de ceasuri şi părţi ale acestora necesită un certificat de la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul ceasurilor deşteptătoare şi ceasurilor electronice, este necesară obţinerea unui certificat de 

la biroul naţional de verificare.  

Pentru importul de cutii de ceasuri, brăţări de ceas sau părţi ale acestora, fabricate cu produse precizate în 

Convenţia CITES, este necesar permisul CITES.  

 

2.16.8 Instrumente muzicale, părţi şi accesorii pentru acestea  
Importul comercial  

- instrumentele muzicale electronice sunt supuse certificării.  

 

2.16.9 Arme, muniţii, accesorii şi părţile lor.  
Importul comercial al armelor şi muniţiilor, pentru apărarea şi securitatea statului, este necesară o licenţă 

emisă de Ministerul Economiei.  

Pentru importul armelor în alte scopuri este necesar un certificat de la biroul naţional de verificare Importul 

necomercial al armelor: importatorul trebuie să prezinte la vamă un permis de portarmă eliberat de către 

oficiul reprezentativ al Slovaciei din ţara exportatorului sau de către o unitate de poliție corespondentă din 

ţara importatorului.  

Importul armelor istorice nu este limitat.  

Pentru importul armelor sau al părţilor lor fabricate cu produse menţionate în Convenţia CITES, este 

necesar permisul CITES.  

Importul de muniţie de colecţie este permis numai în pachete mici.  

 

2.17 Mărfuri şi produse diverse  
Importul comercial  

Pentru importul de scaune de avion este necesară prezentarea la vamă a unui certificat emis de Biroul 

Naţional de Aeronautică.  

 

2.17.1 Mobila  
Pentru importul de scaune pentru autovehicule, persoanele fizice sau juridice care nu dispun de o 

autorizaţie de importator din partea Ministerului Transporturilor Poştei şi Telecomunicaţiilor trebuie să 

prezinte la vamă un certificat de la biroul naţional de verificare.   

Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau părţile lor, este necesar permisul CITES  

Dacă aceste produse sunt fabricate cu alte materiale aprobate, este necesar un certificat de la biroul 

naţional de verificare.  

 

2.17.2 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale acestora 

 Importul comercial  

Dacă mărfurile sunt fabricate cu materiale aprobate, se va prezenta la vamă un certificat de la biroul 

naţional de verificare.  

Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau părţile lor, este necesar permisul CITES.  

 

2.17.3 Fildeş prelucrat, carapace de broască ţestoasă, coarne, coarne de cerb, corali, sidef şi alte 

materiale de origine animală - vezi 2.17.2.  
 

2.17 Obiecte de artă, de colecţie sau antichităţi  
Importul comercial  

Importul antichităţilor nu este limitat. Pentru importul produselor menţionate în Convenţia CITES sau 

părţile lor, este necesar permisul CITES. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://tandt.posta.sk/en 

 

https://tandt.posta.sk/en
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 

3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale: declaraţii vamale CN 22 şi CN 23.  

3.2 Necesitatea inserării facturilor: documentul vamal de informare asupra preţului mărfurilor (ex. 

factura, factura proforma).  

Necesitatea justificării originii mărfurilor: nu este necesar la import un document vamal de informare 

asupra originii mărfurilor, dacă sunt aplicate dispoziţiile legale. La importul mărfurilor certificate potrivit 

biroului naţional de verificare din Slovacia (Urad pre normalizáciu a skusobíictvo Slovenskej Republiky), este 

necesară prezentarea la vamă a unui certificat deja intrat în ţara.  

 

3.4 Dispoziţii vamale diverse:  
Principiile cu privire la documentele vamale sunt alcătuite conform regulamentelor generale (legi, 

prevederi). Pentru informaţii suplimentare clienţii pot contacta departamentul comercial din cadrul 

ambasadelor slovace sau pot lua legătura cu Camera de Comerţ şi Industrie din Slovacia (cu sediul central la 

Bratislava) sau cu Camerele regionale ale birourilor de mai jos: 

 
ORASUL ADRESA TELEFON 

 

Banska Bystrica 

 

Nám.S. Moysesa 4 

974 00 Banska Bystrica 

 

(+421 48) 412 5634 

Bratislava 

(Siège 

naţional) 

Gorkého 9 

816 03 Bratislava 

(+421 2) 544 3120 

Bratislava 

(Office 

regional) 

Jasikova 6 

821 03 Bratislava 

(+421 2) 579 1297 

Kosice Trieda SNP 

48/A 040 11 

Kosice 

(+421 9) 5641 9463 

Komárno Záhradnicka 16 

945 01 Komárno 

(+421 8) 192 354 

Lucenec Vajanského 2 

984 01 Lucenec 

(+421 8) 6343 24534 

Martin Cernejev armády 1 

036 01 Martin 

(+421 8) 423 1850 

Michalovce Nám. Slobody 1 

071 01 Michalovce 

(+421 9) 4644 2610 

Nitra Akademická 4 

949 01 Nitra 

(+421 8) 736 454 

Poprad Popradské nabr. 

2802/3 058 01 

Propad 

(+421 9) 272 1641 

Presov Masarykova 22 

080 01 Presov 

(+421 9) 173 2818 
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Ruzomberok A. Bernoláka 23 

034 01 

Ruzomberok 

(+421 8) 4832 1606 

Spisská Nová Ves       Stefánikovo nám. 5 (+421 9) 6542 3920 

      052 01 Spisská Nová Ves 

 

Trencín Donly Sianec 1 (+421 8) 3152 5738 

 911 01 Trencín  

Trnava Trhová 2 

917 00 Trnava 

(+421 8) 0551 2588 

Zilina Vysokoskolákov 4 

010 08 Zilina 

(+421 8) 9764 6966 50 

 

 

  

 

Obiecte interzise la import 

    Este interzis importul fără caracter comercial prin trimiteri poştale în Slovacia a următoarelor: 

a) frigidere şi congelatoare folosite, sisteme de condiţionare a aerului, chiar dacă sunt destinate instalării pe 

autovehicule, dacă sunt susceptibile de a produce distrugerea stratului de ozon; 

b) roboti uzaţi de bucătărie pentru uz gospodăresc, maşini uzate de spălat rufe sau veselă; 

c) automobile uzate sau defecte folosite în exclusivitate pentru piese, care nu îndeplinesc  dispoziţiile 

reglementare, cu excepţia automobilelor istorice sau pregătite pentru competiţii; 

d) produse pneumatice uzate care nu îndeplinesc dispoziţiile legale; 

e) ciorapi; 

f) încălţăminte; 

g) tapiţerie de mobilă; 

h) jucării; 

i) aparate electrice şi produse electronice uzate: televizoare, magnetofoane, magnetoscoape, aparate video, 

aparate de înregistrat, fotocopiatoare, calculatoare, ordinatoare şi componentele lor uzate, maşini de scris, 

maşini de cusut, maşini de călcat; 

j) alte produse care pot pune în pericol sănătatea şi securitatea omului. 
 

Excepţie fac produsele care sunt proprietatea unei persoane fizice şi care au fost introduse în ţară cu ocazia 

mutării acestuia. 

De asemenea, fac excepţie produsele introduse în ţară de către persoane fizice sau juridice cu scop 

umanitar. Acestea din urmă trebuie să fie însoțite de documente ce atestă dezinfectarea în ţara de origine sau 

de documente care certifică faptul ăa au fost spălate printr-o metodă specială autorizată de o instituţie abilitată 

din Slovacia. 

Pentru articole de îmbrăcăminte şi alte materiale textile uzate sunt permise a fi introduse în colete poştale 

în cantităţi rezonabile fiind trimise de o persoană fiziăa din străinătate către o altă persoană fizică din 

Slovacia; 

Pentru frigiderele şi congelatoarele uzate, hainele uzate şi alte produse textile cum sunt cele  amintite la 

literele g, h, şi i sunt admise cu condiţia să se facă dovada că sunt obiectul unei  moşteniri din străinătate. 


