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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 . 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.10  Toate produsele de origine animală.  

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07                        Toate produsele de acest fel. 

 

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 

04.01-04.10  Lapte și produse lactate, ouă, miere naturală, alte produse. 

 

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01-05.11   Păr uman neprelucrat; resturi de păr uman, porci, păr câini sau de la porcii 

   mistreți; păr de cal și resturi de păr de cal. Intestine, stomac și vezică de la  

  animale. Piele și alte părți ale păsărilor, penaj, stuf. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat  

06.01-06.04          Toți arborii vii și alte plante, toate florile tăiate și frunze ornamentale. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.14 Toate legumele comestibile, unele rădăcini și bulbi. 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate fructele și nucile comestibile, coji de citrice sau pepene. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 
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09.01-09.10                      Cafea, ceai verde, piper, vanilie, cuișoare.  

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08 Toate cerealele. 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.01-11.09                    Grâu. 

 

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

12.01-12.14          Plante, semințe și fructe de genul celor folosite în parfumerie, în farmacie sau 

  pentru insecticide ori fungicide. 

  Produse de nutreț. Castraveți, sfeclă și trestie de zahăr. 

  Vezi a doua parte, pct.2.2., 2.7. și 2.8.1. 

  

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

13.01-13.02          Opium. 

   

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  Toate materiile vegetale. 

 

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

 grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

  

   

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

  grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

15.01-15.22                     Grăsimi și uleiuri comestibile. 

 

SECȚIUNEA IV Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori 

 de tutun prelucrat 

   

Capitolul 16  Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte  nevertebrate acvatice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

16.01-16.05                     Conservele de pește care nu au indicată țara de origine pe fiecare ambalaj prin 

          ștampilare sau etichetare.  

          ■ Obiecte admise condiționat 

          Mâncare preparată (gătită). 
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 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01-17.04  Zahăr și produse zaharoase, melasă și glucoză. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01-18.06  Cacao și ciocolată, produse ale acestora. 

 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

20.01-20.09  Urmărirea conservelor care nu au indicată țara de origine; conserve de legume, 

  conserve de prune. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Conserve de alune. Produse cu arome de vanilie și vanillin. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

21.01-21.06  Vanilina în tablete și în cantități mici. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.01-22.09                         Bere, vin, vermut. Cidru, mied, cidru, cidru de pere, oțet. 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01-23.09 Tărâțe, turtă oleaginoase, resturi și reziduri. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01-24.03 Frunze sau rădăcini de tutun., deșeuri de tutun, tutun favricat, țigări, țigarete 

tutun de fumat, tutun de mestecat și prizat. 

   

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 
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  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.01-27.16                       Uleiuri de petrol și uleiuri obținute din minerale bituminoase. 

   

SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

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

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau 

  izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.01-28.51  Materiale radioactive. 

  Circulara UPU 44/10.03.2014 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin substanțe radioactive: 

  uraniu; 

  - substanțe corozive: acizi, baterii și baterii electronice și mercur. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01-29.42 Vanilina, etilvanilina. 

 ■ Obiecte admise condiționat 

 Mononitrotoulen, dinitrotoulen și trinitrotoulen, ntinitroxilin, nitroglicerină, 

 pentrite, morfină, cocaină, alte narcotice. 

                   Circulara UPU 44/10.03.2014 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin substanțe toxice și 

  și infecțioase: pesticide, insecticide, produse agricole chimice, amestecuri de 

  mercur, bacterii și viruși. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

        Serul uman sau animal, vaccinuri pentru medicina umană sau veterinară. 

        Medicamente. Bandaje, feşe de tifon, tampoane. Instrumentar chirurgical 

       (bisturiu abdominal) steril şi materiale similare de sutură. Reactivi de sânge şi  

        diagnoză. Ciment dentar şi alte adausuri dentare. Truse de prim ajutor.  

        Preparate contraceptive chimice.. 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

33.01-33.07 Produși aromatizați cu vanilie sau vanilină.  

Circulara UPU 44/10.03.2014 
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  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin: 

  Toate produsele ce conțin substanțe sub formă lichidă: brichete, vopsele, diverse 

  tipuri de lipici, produse cosmetice, inclusiv parfumuri, solvenți, produse pentru 

  manichiură, produse STAR și echivalenți. 

 

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată, 

  produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de 

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

  

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.01-36.06                         Praf de pușcă folosit în minerit și vînătoare. Explozivi artizanali, siguranțe de 

  fisiune, detonatori, capse de detonare sau percutare. Artificii. Petarde. 

  Chibrituri. Semnale de ceață. 

 

  Circulara UPU 44/10.03.2014 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin: 

- Explozivi: artificii, petarde, muniție, pulbere neagră, rachete de iluminare  și 

semnal; 

- Substanțe inflamabile: chibrituri și cărbune; 

- Gaze comprimate: alimentarea pentru brichete, echipament de scufundare, 

arzătoare de gaz, gaz butan, spray-uri și stingătoare de incendiu. 

- Combustibil: substanțe chimice care suportă arderea, peroxizii și explozibilii 

sub formă de pulbere. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

   

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

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

39.01-39.26  Aparate de măsură de capacitate. 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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40.01-40.17  Dispozitive contraceptive. Prezervative. Tetine și suzete fabricate din alt produs 

  decât cauciuc pur vulcanizat la cald sau alt produs aprobat de Ministerul Sănătății. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Aparate de măsurat capacitatea. 

 

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

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

 animale. 

   

Capitolul 41  Piei brute și piei tăbăcite 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

42.01-42.06  Tocuri de pistol, cartușiere, curele și banduliere care pot fi confundate cu modele 

  folosite de către armată. 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

  

SECȚIUNEA IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; 

 articole din fibre vegetale sau coșuri împletite 

   

Capitolul 44  Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

44.01-44.21  Aparate de măsură de capacitate. Vezi a doua parte. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

46.01-46.02  Materiale de împletit (paie, răchită, trestie, furnir de lemn sau din scoarță de 

  copac, fibre textile naturale deșirate, etc.), coșuri de nuiele și articole împletite. 

 

SECȚIUNEA X Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau 

 carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

Capitolul 47  Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din 

  hârtie sau carton 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 
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  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.11 Material pornografic redactat și cărți pornografice. 

           ■ Obiecte admise condiționat 

           Publicații redactate.   

  

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat. 

51.01-51.13  Păr fin sau aspru de animale. Resturi de lână sau păr fin de proveniență 

  animalieră. Lână, păr fin sau aspru de la animale sau păr de cal. 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat. 

52.01-52.12  Bumbac en gros, supus regulilor de ambalare prevăzute și autorizării Ministerului 

  Industriei. 

 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

61.01-61.17  Îmbrăcăminte bărbătească kaki, de culoare verde ori verde oliv, croite în stilul 

  uniformelor de luptă, ori care pot fi confundate cu hainele militare. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise  

62.01-62.17  Îmbrăcăminte bărbătească kaki, de culoare verde ori verde oliv, croite în stilul 

  uniformelor de luptă, ori care pot fi confundate cu hainele militare. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.01-63.10  Șosete folosite. 

   

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele  de soare, bastoane, 

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din 

 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

65.01-65.07  Bonete și caschete militare. Căști metalice de protecție (exceptîndu-le pe cele de 

  motociclist, pentru cursele de ciclism/auto și cele pentru lucrătorii din subteran). 

 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  uman 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale 

 similare; produse ceramice; sticlă și articole  dn sticlă 

   

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

 

 Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

Poziție Cod S.H Nu există informații.. 

SECȚIUNEA IV Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

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

 de fantezie, monezi 

   

Capitolul 71  Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

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

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

73.01-73.26  Recipienți, dispozitive de măsurare. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.01-74.19  Recipienți, dispozitive de măsurare. 

 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

76.01-76.16  Recipienți, dispozitive de măsurare. 

 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

80.01-80.07  Aparate de măsură a capacității. 

 

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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81.01-81.13  Beriliu. 

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

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

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

84.01-84.85  Pompe de dispersie a carburanților sau a uleiurilor, alte pompe instalate 

  împreună cu dispozitive de măsurare. Prelungitoare (anexe) sau părți ale acestora 

  (supuse pentru liberul de trecere al Departamentului de Impozite Indirecte). 

  Mașini de alimentare, de ecartament, macarale de pod rulant adaptate cu 

  sistem de cântărire. 

 

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 

85.01-85.48  Aparatură electrică pentru linii telefonice sau telegrafice. Suport de 

  înregistrare sonoră media (casete, benzi). Aparatură de transmisie pentru  

  radio-telefonie, radio-telegrafie, transmisii radio sau T.V. Radar, radio de 

  navigație și aparatură de control radio de frecvență lungă. Aparate de recepție 

  pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, transmisii radio sau T.V. antene și reflectori 

  de eter. 

  Circulara UPU 44/10.03.2014 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin diferite articole  

  periculoase: corpuri magnetice, motoare, dioxid de carbon solid, baterii de litiu, 

  echipamente electronice, inclusiv camere video, interfoane, GPS, jucării radio, 

  camere digitale, echipamente de scanare, telefoane mobile, playere MP-3, MP-4, 

  căști bluetooth, smartphone-uri, laptop, aparat de ras electric, burghie electrice, 

  tablete electronice, DVD playere portabile și dispozitive electronice de măsurare 

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

 

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

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   



Madagascar 

 11 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

87.01-87.16  Tancuri și vehicule de luptă. 

 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

89.01-89.08  Vase de război. 

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

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, 

 instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

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

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

90.01-90.33          Microscoape, telescoape, lunete de armă, laser-altul decât diode laser, telemetru, 

                                            teodolit şi tahimetru, neivelmetru,dispozitiv de topometrie fotogrammetrică, 

                                            balanţe. Proiecte, instrumente de calcul matematic sau de cote, instrumente de 

                                            măsurare a lungimii. Termometre, barometre, densimetre, hidrometre şi 

                                            instrumente de măsurare a flotilităţii, alcoolmetre, higrometre, psihometre, 

                                            glocometru(zaharmetru), aparatură pentru măsurarea sau verificarea densităţii 

                                            sau nivelul Gazometre, lichidometre, electrometre. lichidelor. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

 

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

93.01-93.07          Încărcătoare pentru uzul militar și focoase pentru uzul militar. 

           ■ Obiecte admise condiționat 

           Material de război și echipamente similare. Arme de război. Revolvere, pistoale 

          și alte arme. Părți și accesorii ale acestora. Arme tăietoare și înțepătoare 

                       

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

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

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, 

  construcții prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii 

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

95.01-95.08  Jocuri mecanice de cazinou, distribuitor de fise sau jetoane. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

97.01-97.06  Timbre poștale , timbre fiscale. 

 

 

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

consultați site-ul oficial: https://paositramalagasy.mg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paositramalagasy.mg/
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale şi produse de origine animală 

Importul în Madagascar al oricărei păsări sau alt animal , viu sau sub formă de blană, pile, trofeu etc, provenit 

dintr-o ţară unde este protejat/protejată sub convenţia Internaţională pentru Faună şi Floră din Africa semnată 

la Londra în data de 8 noiembrie 1933 , dacă nu este interzis animalul sau pielea respectivă este necesar 

ataşarea unui certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării de origine. 

Importul oricărei păsări sau oricărui fel de peşte, sau ouăle lor, sau alt animal viu ori produs de origine 

animală este interzis fără autorizarea prealabilă de la Ministerul în a cărui sarcină se află Administraţia Apelor 

şi Pădurilor şi fără a fi încălcate prevederile în vigoare a normelor de politică a sănătăţii animalelor, inclusiv 

primirea unei autorizaţii de la directorul creşterii bovinelor şi peştilor de mare. Trimiterile trebuie să fie 

însoţite de un certificat de sănătate şi un certificat de origine întocmit de autoritatea veterinară a ţării de 

origine şi înaintat Directoratului Serviciilor Veterinare. 

Prevederile de mai sus nu se aplică la produsele de origine animală destinate consumului alimentar ale căror 

procesări şi ambalări previn orice risc de introducere de boli animale (laptele condensat, untul pasteurizat, 

brânza, cu excepţia brânzei topite, conservele de peşte şi carne sterilizate, margarină, grăsimi, untură şi seu). 

Acestea oricum trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate oficial şi un certificat de origine. 

Următoarele porturi maritime şi aeroporturi sunt disponibile pentru aceste importuri: Tamatave, Diego 

Suarez, Majunga, Tulear; Port Dauphin, Aeroportul Ivato, Amborovy (Majunga) și Aeroportul Tamatve. 

 

2.2 Plante şi produse vegetale 

Plante, părţi ale acestora, seminţe, pământuri, îngrăşăminte şi toate ambalajele folosite la transportul acestora 

fac obiectul unei inspecţii fito-sanitare la sosirea în Madagascar. 

Toate importurile produselor de mai sus şi materii sunt supuse aprobării Serviciului de Protecţia Gospodăriei 

(Fermei). 

Rolul serviciilor vamale este de a limita solicitarea întocmirii licenţelor la import şi eliberarea de către 

inspectorul fito-sanitar a produselor importate doar în baza controlului vizual al serviciului fito-sanitar al 

vămii. 

Importarea rezidurilor, turtei de oleaginoase, melasei, orice resturi bio-vegetale rămase în urma prelucrării 

sunt supuse controlului fito-sanitar. 

 

2.4 Băuturi, lichide alcoolice. 

Absintul (pelinul) şi tot ce-i este asemănător sunt categoric interzise. Următoarele băuturi alcoolice nu pot fi 

importate: 

1. aperitiv pe bază de alcool(anason, bitter, goudrons, etc) cu excepţia băuturilor cu aromă de anason cu o 

putere alcoolică cuprinsă între 41 şi 45 de grade. 

2.  Băuturi aperitive şi digestive pe bază de vin cu un conţinut total de esenţă ce depăşeşte jumătate de gram 

pe litru: Spirt, altul decât spirtul natural obţinut din vin, bască, fructe şi cereale, asemenea romului şi 

tafia(spirt obţinut din trestie de zahăr). Vinuri cărora li s-a adăugat alcool. Oricum, „tăriile” şi vinurile 

comerciale cu o putere mai mică de 12 grade , cărora le-a fost adăugat alcool pentru a le îmbunătăţii cu mai 

puţin de 1.5 grade, fără ca puterea lor alcoolică să depăşească 12 grade nu sunt interzise.  Adaosul trebuie să 

fie din spirt derivat prin distilarea vinului şi cu o putere alcoolică mai mare de 45 de grade. 

 

2.5 Tutun  

Frunzele de tutun pot fi importate numai în colete adresate Fabricanților. Serviciul vamal le poate permite 

colectarea numai după ce prezintă un permis de trecere eliberat de Departamentul de Taxe Indirecte. Fiecare 

colet trebuie să poarte, pe una şi aceeaşi parte , menţiunea locului de origine, greutatea brută, greutatea de tară 

şi greutatea netă, : importul frunzelor de tutun uscate pentru uzul industrial este supus următoarelor condiţii: 

autorizaţie fitosanitară de import care să certifice că nu există peronospora tabacina în ţara de origine., noul 

ambalaj şi cel de tip con, fumegarea cu etibină oxid în staţia portului de sosire (Majunga, Tamatave). Tutunul 

fabricat poate fi importat numai în numele Regiei Malgaşe de Monopol Fiscal. 
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Totuşi, persoanele private pot fi autorizate de către Administraţia Vămilor să importe pentru consumul 

personal o cantitate de maxim 10 kilograme de tutun pe an, din motive de conduită şi sănătate. 

Orice persoană de peste 18 ani sosită din străinătate, declarâd verbal pe proprie răspundere taxele 

transportului de călătorie non cumulativ în cantitate de 25 de trabucuri, 500 de ţigarete sau 500 de grame de 

tutun, acesta poată fi scutită de taxe vamale. 

 

2.6 Uleiuri minerale. 

Petrolul nerafinat: acceptarea uleiurilor minerale neprelucrate este condiţionată de întocmirea unui certificat al 

autorităţii tehnice locale din ţara extractoare. 

Uleiul din sist bituminos şi alte uleiuri: acceptarea este supusă întocmirii unui certificat din partea autorităţii 

din ţara extractoare. 

 

2.7 Narcotice.  

Importul narcoticelor şi al preparatelor farmaceutice şi al specialităţilor ce conţin narcotice sunt condiţionate 

de obţinerea unei autorizaţii eliberate de către Ministerul Sănătății. 

 

2.8 Produsele farmaceutice. 

2.8.1 Importul de medicamente şi al altor produse folosite în tratamentele medicale sunt supuse autorizării 

Ministerului Sănătăţii. 

2.8.2 Contraceptivele, altele decât medicamentele şi prezervativele, pot fi importate numai de către 

organizaţiile aprobate de către Ministerul Sănătăţii. 

 

2.9 Chibrituri pe bază chimică. 

Importul este restricţionat de către Regia Malgaşă a Monopolului Fiscal. 

 

30/2.10 Articole din cauciuc. 

Produsele şi dispozitivele contraceptive, de asemenea tetinele şi suzetele pentru copii confecţionate din alte 

materiale decât cauciucul natural vulcanizat la cald sau dintr-un alt material aprobat de către Ministerul 

Sănătăţii, sunt interzise la import. 

 

31/2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate   

Importul publicaţilor redactate sunt supuse controlului Ministerului de Interne. 

Importul lucrărilor redactate cu conţinut pornografic sunt interzise. 

 

32/2.12 Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, metale 

placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, monede 

Sunt interzise la import următoarele: 

- pietre preţioase şi sempreţioase, rubine, safire, smaralde, pietre de cristal pentru topit. 

- aur, pulbere de aur no-monetară; 

- obiecte placate cu aur; 

- platină, neprelucrată sau în formă de pulbere; 

- obiecte placate cu platină; 

- articole de bijuterie din aur sau platină ori placate cu aur sau platină; 

- articole de aurărie sau argintărie confecţionate din argint, aur sau platină; 

- obiecte din perle naturale 

 

34/2.14 Instrumente de măsură. 

Importul instrumentelor de măsură face obiectul unei autorizaţii prealabile din partea biroului de control de 

metrologie legală; aceleaşi condiţii se aplică şi articolelor aflate în componenţa instrumentelor de măsură. 

Aceeaşi autorizaţie trebuie solicitată şi atunci când se depune declaraţia vamală pentru achiziţionarea 

destinată uzului casnic. 

 

35/2.15 Material de război. 
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Materialul de război, armele şi muniţiile pot fi importate doar de Ministerul Apărării. 

 

36/2.16 Jocuri mecanice, jucării. 

 

Importul jocurilor mecanice de cazinou şi al distribuitoarelor de fise şi jetoane este interzis. 
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 

3.1 Completarea declaraţiei vamale 

Toate declaraţiile vamale trebuie să conţină informaţiile solicitate pentru verificarea vamală sau exportul de 

bunuri. Ele trebuie să conţină: 

- Numele şi adresele expeditorilor şi ale destinatarilor; 

- Ţara de origine şi destinaţie; 

- Descrierea bunurilor şi codurile lor în conformitate cu sistemul; 

- Greutatea brută şi greutatea netă, valoarea trimiterii şi valuta folosită; 

 

3.2 Necesitatea introducerii facturilor 

Toate bunurile care sunt supuse declaraţiei vamale trebuie însoţite de facturi. Doar acelea care nu au caracter 

comercial sunt exceptate de la aceste cerinţe. 

 

3.3.Necesitatea de a dovedi originea bunurilor. 

Întotdeauna trebuie menţionată originea bunurilor. 

 

3.4 Diferite prevederi vamale. 

Autoritatea vamală poate impune o taxă standard a trimiterilor mici cu caracter ocazional sau pentru uzul 

familial. 

 

3.5 Dispoziţii contencioase. 

Nu există prevederi speciale legate de trimiterile poştale; toate încălcările cad în competenţa prevederilor 

generale ale legislaţiei vamale. 

 

Circulara UPU 69/02.05.2022 

În conformitate cu regulamentul vamal al Madagascarului toate trimiterile poștale internaționale ce 

conțin produse sunt supuse controlului vamal și care urmează să fie însoțite de declarațiile vamale CN 

22 sau CN 23 conform art. 20-001 al Convenției UPU. Doar două limbi sunt acceptate, engleza și 

franceza, pentru completarea declarațiilor vamale, inclusiv adresele, numele și prenumele 

expeditorilor și destinatarilor. Expeditorii cu scopuri comerciale urmează să atașeze o factură la fiecare 

trimitere, ce va conține o informație detaliată despre descrierea articolelor ce este indicată în 

formularul poștal al declarației vamale.  

Astfel, Serviciul Poștal al Madagascarului solicită ca operatorii desemnați să se conformeze cu 

prevederile art. 20-001 al Convenției UPU. După cum urmează: 

 Toate secțiunile declarațiilor vamale CN 22 și CN 23 trebuie să fie completate în limbile 

engleză și franceză. 

 Conținutul articolelor trebuie să fie descris corect și complet iar cantitatea, greutatea și valoarea 

indicată pentru fiecare produs.  

 Toate documentele necesare (facturi, licență export/import, certificat de proviniență, certificat 

sanitar, etc.) trebuie să fie atașate pe partea interioară sau exterioară a articolului.  
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