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Obiecte interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
I. Articole interzise la import 

 

1. Arme, muniție și explozibili, de orice fel. 

2. Monede , cecuri bancare, bancnote, orice tip de instrumente financiare plătibile la purtător, cecuri de 

călătorie, bancnote false și instrumente financiare negociabile false care se pot comercializa pe piețele 

financiare; 

3. Imprimate, filme, fotografii, discuri pentru pick-up, filme cinematografice, casete audio și video, 

compact-discuri (video și audio), medii de stocare pentru calculator și alte articole care pot dăuna 

intereselor politice, economice, culturale și morale ale Republicii Populare  Chineze; 

4. Aparate radio de emisie-recepție și componentele care asigură confidențialitatea comunicațiilor; 

5. Substanțe otrăvitoare mortale de orice fel; 

6. Tutun și vin; 

7. Opiu, morfină, heroină, marijuana, alte stupefiante și substanțe halucinogene care induc dependența; 

8. Produse alimentare, medicamente și alte articole care provin din zone infestate cu epidemii 

periculoase pentru om și animale sau cele care pot răspândi boli; 

9. Platină, aur și argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte de valoare. 

 

II. Obiecte interzise la export  

1. Toate articolele interzise menționate mai sus; 

2. Manuscrise, imprimate, filme, fotografii, discuri pentru pick-up, filme cinematografice, 

casete audio și video, compact-discuri (video și audio), medii de stocare pentru 

calculator și alte articole referitoare la secretele de stat; 

3. Relicve culturale de valoare și alte relicve; 

4. Animale și plante pe cale de dispariție și părți ale acestora (inclusiv mostre) precum și 

semințele sau materiale reproducătoare ale acestora. 

 

 

 

Circulara UPU 134/22.07.2013 

Operatorul desemnat din Republica Populară Chineză, China Post, informează că, trimiterile EMS, coletele 

poștale, trimiterile S.A.L., care conțin pulberi, lichide, baterii de litiu sau celule de litiu sunt interzise . 

 

Circulara UPU 23/09.02.2015 

Operatorul desemnat China Post, informează că, a fost emis Anunțul nr. 1712 privind Catalogul 

Animalelor și Plantelor și Produselor Animale și Vegetale care sunt interzise la import în China.  

Articolele respective nu sunt acceptate în trimiterile EMS, poșta de scrisori și colete poștale expediate în 

tranzit deschis sau închis. De asemenea, conform Convenției UPU, China Post nu își asumă responsabilitatea  

pentru trimiterile ce conțin aceste articole. 

 

Catalogul Animalelor și Plantelor și Produselor Animale și Vegetale care sunt interzise la import în 

Republica Populară Chineză¹ 

 

I. Animale și produse animale 

1. animale vii (cu excepția pisicilor și câinilor²) inclusiv toate mamiferele, păsările, peștii, 

amfibieni, reptile, insecte și alte nevertebrate și materiale animale genetice; 

2. carne (crudă sau gătită, inclusiv viscere) și produsele sale, produse animale acvatice; 

3. lapte și produse lactate derivate de la animale, inclusiv lapte crud, lapte proaspăt, iaurt, cremă, 

unt, brînză și alte produse lactate derivate; 
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4. ouă și produse din ouă, inclusiv ouă proaspete, conservate, sărate, lichide, coajă de ou, maioneză 

și alte produse din ouă; 

5. cubilose (cu excepția conservelor); 

6. grăsimi și uleiuri, piei, fire de păr, copite, oase și coarne și produsele lor; 

7. furaje derivate din animale (inclusiv făină de oase, de carne,  făină de pește, zer pulbere, făină de 

sînge și alte furaje unice ),  materiale chinezești și îngrășăminte derivate de la animale. 

II. Plante și produse vegetale 

8. fructe proaspete, legume; 

9. frunze de tutun (cu excepția tutunului tăiat); 

10. semințe (răsaduri), stocuri de pepinieră și alte materiale vegetale de înmulțire; 

11. medii de cultivare ecologică. 

III. Alte obiecte de carantină 

12. tulpini microbiene, tulpini de virus și alți agenți patogeni de animale și plante, dăunători și alte  

organisme dăunătoare, celule, organe și țesuturi, sînge și produse din sînge și alte materiale 

biologice; 

13. carcase de animale, specimene de animale și deșeuri derivate de animale; 

14. pământ; 

15. biomateriale modificate genetic; 

16. alte animale, plante și produse ale acestora și alte obiecte de carantină interzise la intrare în 

China. 

 

¹ Animalele și plantele și produsele din acestea, precum și alte obiecte de carantină pot fi transportate sau 

trimise în China numai cu aprobarea departamentelor administrative naționale relevante, cu certificate de 

carantină emise de autoritățile competente dein țara sau regiunea exportatoare. 

² O persoană este autorizată să transporte un singur cîine sau pisică cu certificat de carantină animală și 

certificat de vaccinare emise de autoritățile competente din țara sau regiunea exportatoare. 

 

Circulara UPU 71/28.05.2018 

     Este strict interzis de a trimite prin poștă către China continentală următoarele articole, în conformitate 

cu prevederile Autorității Vamale: 

 arme de foc și părți componente ale acestora (inclusiv machete ale armelor de foc); 

 cuțite interzise și arme cu muchii ascuțite, arbalete, distribuitoare chimice defensive (spray tip 

Mace cu piper sau gaz lacrimogen, etc.), dispozitive de imobilizare cu electroșocuri, etc.; 

 gaze comprimate și lichefiate și recipientele acestora (brichete/aprinzătoare, spray fixativ, spray 

aerosol); 

 lichide și solide inflamabile și materiale cu combustie spontană; 

 substanțe toxice; 

 produse biochimice, substanțe infecțioase; 

 materiale radioactive; 

 substanțe corozive.  

  

          

       Circulara UPU 201/14.12.2018 

        În conformitate cu noile dispoziții ale Administrației Vamale  din Republica Populară Chineză, începînd 

cu 30 noiembrie 2018, trimiterile poștale de intrare, pe care destinatarul a refuzat-o, ce nu corespunde 

procedurilor vamale stabilite sau care  nu au fost revendicate în termenul stabilit, precum și trimiterile care nu 

au fost livrate sau returate, vor fi lichidate de autoritățile vamale conform dispozițiilor relevante a Legii 

Vamale din Republica Populară Chineză.  

 

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

din China: 

http://english.chinapost.com.cn/ 
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