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Prima parte : 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I               Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.06 0106.00 Toate animalele vii cu excepţia albinelor și lipitorilor; 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Albine și lipitori.Vezi a doua parte, 2.1.1. şi 2.1.2. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.10  Vezi a doua parte, 2.1.3 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07  Vezi a doua parte, 2.1.3 

 

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  Vezi a doua parte 2.1.1 și 2.1.3. 

 

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

                                             

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04  Plante vii, bulbi de flori și flori tăiate contaminate de paraziți dăunători pentru 

                   culturi ; 
  ■ Obiecte admise condiţionat 
  Toate plantele, părți de plante, copaci, tufe, bulbi de flori și flori tăiate; 

  ■ Obiecte interzise 

 0602.10 Butași și puieți de Vița de Vie (excepțiile sunt prezentate mai jos).  

 0602.20            

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Plante vii și părți de plante vii ; 

  ■ Obiecte interzise 

 0602.90 Butași fără rădăcină d eplop, puieți de plop (excepțiile sunt prezentate mai 

  Jos). Butași fără rădăcină de castan, puieți de castan. Butași și altoi de 

  următoarele specii : Citrus Fortunella și Poncirus. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 
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  Plante vii și părți de plante vii, altoi și butași. Vezi a doua parte, 2.2. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01 0701.10 Cartofi de sămânță, de consum și pentru prelucrare industrială care provin de pe 

  continentul american (derogări posibile, vezi capitolul precedent); 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Cartofi de sămînță și cartofi noi. Vezi a doua parte. 2.2. 

  ■ Obiecte interzise 

07.02.07.14  Alte legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari contaminați cu paraziți 

  dăunători pentru culturi ; 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Legume, ceapă, hașma, usturoi. Vezi a doua parte. 2.2 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.10  Vezi a doua parte 2.2 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08  Toate cerealele. Vezi a doua parte, 2.2 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     Nu există informații. 

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.07 1207.20 Semințe de bumbac 

12.09 1209.21 Semințe pentru însămînțare contaminate cu paraziți dăunători pentru culturi 

 1209.29  
  ■ Obiecte admise condiţionat 
  Semințe pentru însămînțat 
12.11 1211.90 Narcotice. Vezi a doua parte, 2.8 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

13.02 1302.11 Narcotice. Vezi a doua parte, 2.8 

 1302.19  

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

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

14.04 1404.10 Materii vegetale colorante. 
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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  Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, 2.1.3 

15.21 1521.90 Ceara de albine. Vezi a doua parte. 2.1.1 

 

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  Vezi a doua parte 2.3 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 admise condiționat 

20.01.-20.08  Vezi a doua parte, p.2.3 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.01-21.06  Vezi a doua parte 2.3 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.04-22.08  Vezi a doua parte 2.4 

   

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01-24.03  Vezi a doua parte, p.2.5.  
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SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

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 

  sau izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

28.39 2839.90 Produse deparazitare pentru uz agricol și produse similare ambalate pentru 

                   vânzarea cu amănuntul. Vezi a doua parte 2.6.   

  ■ Obiecte interzise 

28.44 2844.10 Materiale radioactive ; 

 2844.40   

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Radio-elemente artificiale. Vezi a doua parte p.2.16. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.14. 2914.29 Narcotice. Vezi a doua parte 2.8. 

29.21 2921.49 Idem 

29.22 2922.19 Idem 

29.24 2924.29 Idem  

29.26 2926.90 Idem 

29.32 2932.99 Idem 

29.33 2933.19 Idem 

 2933.39 Idem 

 2933.51 Idem 

 2933.59 Idem 

 2933.90 Idem 

29.34 2934.90 Idem 

29.39 2939.10 Idem 

 2939.50 Idem 

 2939.60 Idem 

 2939.90 Idem 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.02                 3002.10     Produse biologice medicinale; 

                          3002.20     Vaccinuri pentru medicina umană; 
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                          3002.30     Vaccinuri pentru medicina veterinară; 

     3002.90     Altele. 

30.03-30.04           Medicamente, narcotice; 

30.05            Produse medicinale diverse. Vezi a doua parte 2.8 și 2.9. 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.01  Îngrășăminte. Vezi a doua parte, 2.7  

   

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

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

32.03-32.06  Materii colorante. 

   

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

  produse de întreținere și curățenie, 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 ■ Obiecte admise condiționat 

35.02 3502.10 Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, 2.1.3 

     

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

                                 Substanțe considerate a fi inflamabile sau periculoase. 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

  Pulberi și explozibili. Vezi a doua parte, 2.2.1 

  ■ Obiecte interzise 

36.01 3601.00 Pulberi propulsive; 

36.02 3602.00 Explozivi; 

36.03 3603.00 Detonatoare. Capse detonate cu mercur; 

36.04 3604.10 Rachete; 

 3604.90 

  ■ Obiecte admise condiționat 

36.05 3605.00 Chibrituri chimice. Vezi a doua parte 2.10; 

36.06 3606.10 Materiale inflamabile; 

 3606.90 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

38.08 3808.10 Radio elemente artificiale. Vezi a doua parte, p.2.16. 

 3808.20 Fungicide ; 

 3808.30 Produse antiparazitare pentru uz agricol și produse similare, ambalate pentru 

  vînzarea cu amănuntul. Vezi a doua parte , p.2.6 

 3808.40 

 3808.90 

38.22 3822.00 

3823 3823.19 

   

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 

39.24 3924.90 Tetine și suzete. Vezi a doua parte, p.2.9.3 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

4014.10 Prezervative. Vezi a doua parte, p.2.9 și 2.11. 

40.14 4014.90 Contraceptive, tetine și suzete. 

 

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 

41.01-41.11  Vezi a doua parte, 2.2. Dispoziții speciale. 

   

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 

42.01-42.06  Vezi a doua parte, 2.2. Dispoziții speciale. 

   

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.04  Vezi a doua parte, 2.2. Dispoziții speciale. 

   

 

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 interzise 

44.01  Lemn din specia Castanea. Coji de lemn rășinoase. 

44.03 4403.20 Lemn de rășinoase cu sau fără coajă. 
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  ■ Obiecte admise condiționat 

  Stupi, rame. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

  Lemn prelucrat pentru chibrituri. Vezi a doua parte, p.2.10. 

 

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 admise condiționat 

46.02 4602.10 Articole pentru îngrijirea copiilor/nou născuților. Vezi a doua parte, p.2.22 

 4602.90 Stupi și stupi din paie. Vezi a doua parte, p.2.1.1. 

 

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; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

49.01 4901.10 Articole de papetărie. Vezi a doua parte, p.2.12. 

                          4901.91 

 4901.99 

49.02 4902.10  

 4902.90                  

  ■ Obiecte interzise 

49.03 4903.00 Publicații cu caracter periculos pentru adolescenți. 

49.04 4904.00 Lucrări contrare ordinii publice; 

49.05 4905.10 

 4905.91 

 4905.99 Obiecte obscene sau imorale; 

49.07 4907.00 Bancnote: interzise în colete simple; 

  Monezile și valorile la purtător trebuie să fie expediate în colete cu valoare 

  declarată, în afara cazurilor în care țara de destinație sau de origine nu acceptă 

  valoarea declarată. 

  Biletele de loterie de origine străină. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Bancnote, monezile și valorile se supun unei declarații de import în momentul 

  în care suma transferată este egală sau mai mare de echivalentul a 50.000 franci. 

49.11 4911.10 Imprimate. Vezi a doua parte, p.2.12.   

 

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H 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 ■ Obiecte interzise 

56.05 5605.00 Fibre metalice cu sau din fir de aur. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

58.08 5808.90 Diverse produse de pasmanterie cu sau din fire de aur; 

58.09 5808.90 Țesături. 

 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.01 6301.10 Paturi electrice. Vezi a doua parte, p.2.17. 

   

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

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate 
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 și articole din acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

64.01-64.06  Vezi a doua parte, p.2.2. Dispoziții speciale. 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

65.06 6506.10 Căști de protecție pentru motociclete. Vezi a doua parte ,p.2.18. 

 

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

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  uman 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

 similare; produse ceramice; sticlă și articole  dn sticlă 

   

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

 

 Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

70.10  Instrumente de măsură. Vezi a doua parte, p.2.15. 

  ■ Obiecte interzise 

70.13 7013.10 Sticle de biberoane, perle acoperite cu săruri de plumb 

 7013.39 

 7013.99 

70.18 7018.10 Sticle de biberoane, perle acoperite cu săruri de plumb; 

 7018.90 

   

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

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

 de fantezie, monezi 

   

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

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

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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  Circulara UPU 118/17.07.2014 
  Sunt interzise trimiterile poștale, inclusiv trimiterile recomandate și cele cu  

  valoare declarată, care conțin cecuri bancare, monede metalice cu circulație 

  liberă în Franța și metale prețioase. Interdicția se aplică și trimiterilor în tranzit

  deschis.  

  ■ Obiecte interzise 

71.02 7102.10 Perle acoperite su săruri de plumb. 

 7102.21 

 7102.29 

 7102.31  

 7102.39 

  ■ Obiecte admise condiționat 

71.02 7102.10 Radio-elemente artificiale. Vezi a doua parte 2.16. 

 7102.21 

 7102.29 

 7102.31 

 7102.39 

71.03 7103.10 

 7103.91 

 7103.99 

 
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu sunt informații. 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

73.26  Articole pentru îngrijirea nou-născuților. Vezi a doua parte, 2.22. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.19  Instrumente de măsură. Vezi a doua parte, 2.15. 

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 

76.12  Instrumente de măsură. Vezi a doua parte, p.2.15. 

 

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 
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80.07  Instrumente de măsură. Vezi a doua parte, p.2.15 

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

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

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

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

84.13  Diverse materiale pentru uz apicol. Vezi a doua parte, p.2.15. Instrumente  

  de măsură. 

84.14  Vezi a doua parte, 2.15. 

84.21 

84.22 

84.23  Extinctoare. Vezi a doua parte, p.2.19. 

84.28  Dispozitive pentru eșapament. Vezi a doua parte, p.2.20. 

84.51 

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 

85.04   

85.15 

85.16 

85.17  Echipamente terminale. Vezi a doua parte, 2.17.2 

85.29 

85.31 8531.10 Radio elemente artificiale. Vezi a doua parte, 2.16. 

85.35 8535.40 

85.43  Echipamente electrice. Vezi a doua parte, 2.17. 

  Echipamente terminale. Vezi a doua parte, 2.17.1. 

  Circulara UPU 57/22.04.2014 
  Echipamente care au în componența lor acumulatori și baterii cu litiu- 

  enumerate sub numerele UN3901 și 3841. Acceptul nu se aplică decât pentru 

  trimiterile import sau în tranzit din țările ale căror operatori au primit autorizație 

  în acest sens de la autoritatea lor de aviație civilă. 

   

SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 
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Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; 

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

87.08  Articole pentru îngrijirea copiilor/nou născuți. Vezi a doua parte, 2.22. 

87.14-87.15                     Dispozitive de eșapament. Vezi a doua parte 2.20.  

                                           Jucării. Vezi a doua parte, 2.23. 

 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, 

 instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

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

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

90.14 9014.10 Radio-elemente artificiale. Vezi a doua parte, 2.16. 

                          9014.20 

 9014.80 

 9014.90 

90.15 9015.10 Instrumente de măsură. Vezi a doua parte, 2.15. 

 9015.20 Aparate terminale. Vezi a doua parte, 2.17.2     

 9015.30 

 9015.40 

 9015.80 

90.16-90.17 9016.00 Seringi și ace. Contraceptive. Vezi a doua parte, 2.9. 

90.18 9018.31 

 9018.39 

 9018.90 

90.22 9022.21 Elemente radio. Vezi a doua parte, 2.16. 

  ■ Obiecte interzise 

 9022.29 Paratrăsnete care conțin elemente radio. 

90.23 9023.00 

90.25 9025.80 

90.26 9026.10 

 9026.20 

 9026.90 

90.27 9027.20 

 9027.50 

 9027.80 

90.29 9029.10 

 9029.20 
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90.30 9030.10 

90.31 9031.20 

 9031.80          

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

91.01 9101.19 Radio elemente artificiale. Vezi a doua parte 2.16. 

 9101.91 

91.02 9102.19 

 9102.91 

91.08 9108.11- Radio elemente artificiale. Vezi a doua parte 2.16. 

 9108.12 

 9108.19 

91.10 9110.12 

 9110.90 

91.14 9114.40 

 9114.90 

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 admise condiționat 

93.01 9301.00 Echipamente de război și alte echipamente similare. Arme militare.  

  Revolvere, pistoale. Alte tipuri de arme, părți și accesorii. Vezi a doua parte, 2.21.   

   

93.02 9302.00 

93.04                 9304.00 

93.05                 9305.00 

 9305.90 

  ■ Obiecte interzise 

93.06 9306.21 Cartușe de vînătoare și de război. 

 9306.30 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Muniție. Cartușe nemarcate. Vezi a doua parte 2.21. 

93.07 9307.00 Arme albe. Vezi a doua parte, 2.21.                    

   

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 ■ Obiecte admise condiționat 

94.01  Articole pentru îngrijirea nou născuților. Vezi a doua parte, 2.22 

  Echipamente electrice. Vezi a doua parte, 2.17. 

94.03 

94.05 
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Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii 

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

95.04 9504.30 Aparate de jocuri de noroc. Vezi a doua parte 2.23. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Jucării. Vezi a doua parte, 2.23 

  Echipamente destinate cazinourilor autorizate. Vezi a doua parte, 2.23. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.01-96.13 9613.10 Vezi a doua parte, 2.2. Dispoziții speciale și paragraful 2.13. 

 9613.20 

 9613.30 

 9613.80 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

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

consultați site-ul oficial: https://www.laposte.fr/conditions-generales-de-vente sau 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laposte.fr/conditions-generales-de-vente
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale, produse animale şi de origine animală 

 

 2.1.1 Albine, miere, ceară şi produse agricole  

- importul de albine poate fi autorizat numai după prezentarea unei autorizaţii speciale eliberată de 

Ministerul Agriculturii în condiţiile fixate de această autorizaţie; 

- tranzitul din frontieră în frontieră, fără a avea acces la expediţie, este scutit de orice fel de formalitate 

sanitară (vezi anexa1); 

- se autorizează importul de produse şi materiale apicole (miere şi ceară sub orice formă) cu condiţia 

prezentării unui certificat sanitar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine. Menţiunile din 

acest certificat pot fi simplificate (în cazul acariozei, documentul se poate limita la a atesta absența 

contactului dintre miere şi ceară, pe de o parte, şi albine pe de alta parte, începând cu 72 ore înainte de 

expediere); 

- la import, mierea naturală este supusă unei verificări sanitare efectuate de către unul dintre veterinarii 

celor 22 de posturi de inspecţie de frontieră (excluzând toate celelalte posturi) (vezi paragraful 2.1.3 şi 

anexa 2). 

Excepţie de la verificarea sanitară se face pentru mierea naturală în greutate de pînă la 2 kg. şi expediată 

în colete poştale, fara caracter comercial. 

  

2.1.2. Lipitori  

 

- lipitorile trebuie să fie ambalate în pământ de mlaştină sau în muşchi, închise bine intr-un sac de pânăa 

şi puse intr-un al doilea recipient (lădiţa din lemn sau coș) umplut cu fîn sau paie. 

 

 2.1.3. Produse animale şi de origine animală destinate consumului uman sau animalelor de 

companie 

  

Regula generala:  

a) Produsele de origine animală pentru consum nu pot proveni decât dintr-o ţara autorizată pentru a 

importa pe teritoriul naţional. În cazul în care nu sunt interzise prin dispoziţii speciale ale Autorităţilor 

din Sănătate, importul, sub regim vamal, exceptând tranzitul din frontieră în frontieră, fara a accesa 

expediţia, este autorizat, cu condiţia să respecte reglementarea sanitară în vigoare, după cum urmează:  

- un certificat sanitar şi de igienă eliberat de un inspector veterinar, într-unul din cele 22 de posturi de 

inspecţie de frontiera sau într-unul din cele 8 posturi de inspecţie sanitară (vezi anexa2); 

- prezentarea unui certificat sanitar sau de salubritate eliberat de către autoritatea competentă din ţara de 

origine, atunci când această reglementare este prevăzută prin lege ; 

- verificarea vamală la unul din cele 22 posturi de inspecţie vamală de frontiera;  

b) În cazul tranzitului din frontieră în frontieră cu respectarea interdicţiilor în vigoare, şi făra a accesa 

expediţia, produsele sunt scutite de formalităţile indicate la pct. (a)  

Excepţie:  

Cu condiţia ca importul lor să nu fie interzis şi să nu aibă un caracter comercial, următoarele produse sunt 

scutite de orice formalitate sanitara în limitele următoare: 

- 1 kg pentru carne şi produse din carne 

- 2 kg pentru celelalte produse animale şi de origine animală.  

Pentru detalii se poate contacta Ministerul Agriculturii şi Pădurilor la adresa poştală:  

Ministry of Agriculture and Forestry 175,  

Chevaleret ave  

75646 PARIS CEDEX 13  

Tel: 49558150 
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- serviciul veterinar de sănătate şi protecţie animală (animale vii) ; 

- serviciul veterinar de igiena alimentara (produse animale şi de origine animală). 

 Este interzis importul anumitor produse avicole, originare sau provenind din ţări unde se folosesc substanţe 

care conţin arsenic, antimoniu, estrogen în alimentaţia şi dezvoltarea animalelor. Este vorba de alte ţări în 

afară de: Belgia, Bulgaria, China, Cehia, Danemanrca, Dominica, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, 

Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Madagascar, Mauritius, Maroc, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Africa 

de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Tunisia, Turcia (Informaţii privind această reglementare se pot obţine de la 

Ministerului Agriculturii). 

 

2.2. Vegetale şi produse vegetale  

 

Va fi publicat un proiect privind exigențele sanitare pentru plante, produse vegetale şi alte obiecte, care va 

indica măsuri tehnice aplicabile produselor de acest gen. Totodată este în lucru un proiect de măsuri de 

protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi alte obiecte. Următoarele 

dispoziţii rămân valabile: 

- condiţiile generale de import şi ambalare a plantelor şi produselor vegetale care pot conţine organisme 

dăunătoare periculoase pentru culturi sunt emise de Ministerul Agriculturii şi Pădurilor şi Ministerul 

însărcinat cu bugetul care decide lista produselor care pot transporta aceste organisme ; 

- în momentul importării lor, aceste produse trebuie să fie examinate de un agent însărcinat cu protecţia 

vegetalelor şi să fie însoțite de un certificat fitosanitar eliberat de ţara de origine conform modelului 

din anexa 3. 

Cazuri particulare – la dispoziţiile generale privind controlul fitosanitar sunt adăugate dispoziţii speciale care 

se referă la lupta împotriva introducerii paraziţilor (ex: păduchele de San Jose). Acestea sunt:  

- interdicţii la importul unor produse care provin din anumite ţări ; 

- adoptarea unor masuri restrictive (prezentarea unui certificat tehnic de import) ; 

- restricţii de intrare mai stricte (dezinfectarea obligatorie a produselor, efectuată în birourile de vamă 

echipate cu instalaţii specifice (afumare) ; 

- măsuri care se referă la prezentarea şi ambalarea mărfurilor ; 

- certificate fitosanitare detaliate pentru produse de o anumită provenienţă. 

 Anumite vegetale sau produse vegetale sunt scutite, cu titlu general, de control, de prezentarea documentelor 

şi de restricţiile de intrare atunci când sunt introduse pe cale poştală, cu condiţia să nu fie interzise la import şi 

să nu prezinte un caracter comercial.  

Dispoziţii speciale:  

 

Anumite plante (ex: orhidee) sunt supuse, pe lângă formalităţile fitosanitare şi dispoziţiile Convenţiei de la 

Washington şi reglementarilor Uniunii Europene care se referă la speciile de faună şi de floră pe cale de 

dispariţie. Importul articolelor care conţin părţi animale sunt reglementate prin Convenţia de la Washington. 

Astfel, importul acestor produse indiferent de regimul vamal, inclusiv tranzitul din frontieră în frontieră fără 

acces la expediţie, este autorizat atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- importul să fie făcut de către un birou vamal abilitat ; 

- să fie prezentate următoarele documente: o autorizaţie de import sau de tranzit eliberată de Direcţia de 

Protecţie a Naturii şi Peisajelor şi permis de export obţinut din ţara de origine (permis CITES, anexa 

4). 

Orice informaţie în legătura cu aceasta reglementare poate fi obţinută de la: 

 Directorat for Nature Protection and Land Development  

14, bd du General Leclerc –  

92524 NEUILLY CEDEX.  

Tel: 40812122  

 

Orice informaţie în legătura cu dispoziţiile aplicabile plantelor şi produselor vegetale poate fi obţinută de la:  

Ministere charge de l’Agriculture et de la Foret Service de la protection des vegetaux  

175, strada Chevaleret –  

75646 PARIS CEDEX 13  
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Tel: 49558150 

 

 2.2.1. Vegetale, plante, cereale, rădăcini şi bulbi pentru consumul uman  

- cartofii pentru sămânţă, cartofii noi şi alţii, cerealele, ceapa şi usturoiul de sămânţă trebuie să fie 

însoțite de un certificat fitosanitar (anexa 3) . 

 

2.2.2. Fructe şi citrice 

- importul de citrice proaspete, smochine, mere, pere, gutui, caise, piersici (inclusiv nectarine), cireşe, 

prune, coacăze, coacăze negre, zmeura (din toate ţările), căpşuni este admis doar cu prezentarea unui 

certificat fitosanitar (anexa 3). Intrarea în FRANTA a fructelor proaspete originare sau care provin din 

ţări contaminate cu păduchele de San Jose este autorizata numai dacă: 

a) sunt însotite de un certificat fitosanitar în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale pentru 

protecţia vegetalelor, care să garanteze ca fructele nu sunt contaminate ; 

b) sunt controlate în momentul vămuirii de către un agent al serviciului de protecţie a vegetalelor care să 

verifice dacă fructele sunt sănătoase sau să ordone dezinfectarea, respingerea, distrugerea sau 

utilizarea lor în dulceţuri . 

 

2.2.3. Seminţe  

- majoritatea seminţelor sunt supuse unui control special al culorii şi de depistare a cuscutei, precum şi 

controlului purităţii şi calităţii procesului de germinaţie. Totuşi, sunt scutite de controlul pentru 

depistarea cuscutei eşantioanele de seminţe furajere de pana la 3 kg destinate cometului care sunt 

importate pe cale poştală, cu condiţia ca pachetele din colet să nu depăşească 300 g fiecare. 

 

 2.3 Produse ale industriei alimentare  

- importul produselor din industria alimentara se supune regulilor fixate de către Direcţia Generala a 

Alimentatei, Ministerul Agriculturii.  

 

2.4 Băuturi, lichide alcoolice 

- suc de struguri, must parţial fermentat, vin proaspăt, lichior. Importul lor este supus condiţiilor 

particulare prevăzute de către “Avizul importatorilor” (“Avis aux importateurs”) publicat periodic 

(producţia, printre altele este livrată printr-un bon de import eliberat de Institutul de vin de consum).  

 

2.5 Tutun  

– datorită monopolului aplicat în cazul importului de tutun originar din terţe ţări, acesta poate fi importat 

numai de Societe naţionale d’exportation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA).  

 

Totuşi, tutunul poate fi importat de persoane fizice în baza unei autorizaţii speciale emisă de Autoritatea 

Vamală cu greutatea de max 2 kg, în scopuri necomerciale. Pentru cantităţi ce depăşesc 2 kg este necesară 

transmiterea unei solicitări oficiale de import la Directoratul General Vamal. Tutunul comercializat în Franţa 

de către SEITA nu beneficiază de aceste excepţii la import. Fără autorizaţiile indicate mai sus tutunul nu 

poate fi importat în Franţa în cantităţi ce depăşească necesarul de călătorie. În cazul importului pentru consum 

casnic pentru tutun se aplică taxe vamale, de consum şi de vânzare. (TVA şi taxe BAPSA).  

 

2.6 Produse antiparazitare de uz agricol 

– produsele de acest tip ambalate pentru vânzare pot fi importate numai dacă fac obiectul fie al unei 

omologări, fie al unei autorizaţii provizorii pentru vânzare sau import, fie al unei autorizaţii de 

distribuire pentru experimente sau de o dispensa de omologare (pentru orice informaţie suplimentară 

privind această reglementare, se contactează Ministerul Agriculturii, Direcţia Generala de 

Alimentaţie). 

 

2.7 Produse fertilizate pentru agricultură 
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– importul acestor produse trebuie aprobat sau autorizat temporar (în cazul vânzării) dacă nu există 

prevederi în cadrul Comunitații Europene sau prin aplicarea standardelor franceze NF Importul acestor 

produse prevede: 

- pentru produsele fertilizate EEC şi pentru produsele supuse standardelor NF: marcare regulamentară 

pe etichete şi ambalaje ; 

- pentru produsele supuse obţinerii unei autorizaţii sau pentru obţinerea unei autorizaţii temporare 

pentru vânzare: marcare regulamentară a etichetelor şi prezentarea deciziei de aprobare pentru vânzare 

. 

 

2.8 Narcotice 

- importul se face pe baza unei autorizaţii eliberate de către Medicaments Bureau. 

 

2.9 Produse farmaceutice  

2.9.1 Medicamente – importul trebuie autorizat de Ministry of Health (Ministerul Sănătăţii) sau Ministry of 

Agriculture (Ministerul Agriculturii).  

 

2.9.2 Contraceptive – altele decât medicamentele şi prezervativele pot fi importate numai de companii care 

au obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii. Contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt supuse 

reglementărilor pentru medicamente (vezi paragraful 2.9.1). 

 

2.9.3 Suzete – trebuie să aibă inscripţionat un marcaj. 

 

2.9.4 Seringi şi ace – importul lor se efectuează pe baza unei autorizaţii eliberate de către Ministerul 

Sănătăţii.  

 

2.10 Chibrituri chimice şi lemn prelucrat pentru producerea lor 

– legislaţia vamală asigura monopolul asupra importului acestor produse . 

 

2.11 Obiecte din cauciuc  

- importul prezervativelor din cauciuc se face pe baza următoarelor documente: aprobare certificata 

emisă de Ministerul Industriei, fie decizie de admitere a mărcii NF şi prezenta mărcii pe produs, fie 

certificat de conformitate a anumitor standarde străine recunoscute a fi echivalente şi prezenta mărcii 

NF pe produs.  

 

2.12 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

- Cărţile, broşurile, ziarele, publicaţiile, imprimatele, importate din străinătate, sunt supuse în interesul 

de ordin public la restricţii şi condiţii particulare, în special la verificarea de către agenţi ai 

Ministerului de interne, cărora le revine datoria de a decide asupra admiterii sau respingerii de cărţi şi 

alte articole.  

- Următoarele obiecte sunt scutite de control: cele destinate Bibliotecii Naţionale, trimiterile în număr 

mic destinate diplomaţilor şi trimiterile destinate UNESCO . 

 

2.13 Perle fine sau de cultura, pietre şi metale preţioase, lucrări din ele, gablonzuri.  

 

2.13.3 Perle şi pietre preţioase – importul de pietre preţioase şi perle sunt supuse aplicării dispoziţiilor legale 

care previn fraudele şi falsurile.  

 

2.13.4 Metale comune dublate sau placate cu aur, argint sau platina. – nu pot fi admise la import decât 

dacă au marca comerciantului din Franţa, fiind prima lor vânzare. Marca are forma unui pătrat, cu una dintre 

laturi în forma de arc de cerc.  
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2.13.5 Lucrări din metale preţioase (aur, argint, platina). – articolele de acest tip pot fi importate pentru 

vânzare numai dacă poartă marca importatorului. Înainte de vânzare sunt testate şi marcate de Naţional 

Guarantee and Industrial Services Directorate  

 

2.14 Televizoare  

– importul tuturor receptoarelor TV, este supus declarării vamale, care va fi transmisă serviciului de 

redevanţă audiovizuală. Reglementarea se aplică tuturor tipurilor de receptoare de televiziune (aparate 

alb-negru sau color, cu echipamente hi-fi incorporate, tuner, montate în ceasuri sau radio-

deşteptătoare, teleproiectoare).  

 

2.15 Instrumente de măsură 

- importul se efectuează pe baza unei declaraţii de intrare vizata de către sub direcţia metrologica 

(Ministerul Industriei). Nu este necesară prezentarea unei astfel de declaraţii când produsele au fost 

supuse unei verificări CEE, având un marcaj în acest sens.  

 

2.16 Radio-elemente artificiale  

– importul se face pe baza unei autorizaţii prealabile eliberată de către Comisia Interministerială a radio-

elementelor.  

 

2.17 Echipamente electrice 

Importul se face pe baza:  

- fie a unei atestări de conformitate la normele naţionale sau europene care se aplica produsului 

respectiv, stabilit şi semnat de producător sau importator ; 

- fie unui certificat de conformitate eliberat de un laborator recunoscut la nivel european, sau o marca 

naţională aplicata pe produs Aparate electrice şi electronice care pot crea perturbaţii electromagnetice. 

– importul lor este condiţionat de prezenta mărcii EC pe produs. Acest marcaj poate există numai pe 

produsele care respecta normele sau care sunt însoţite de un dosar tehnic de construcţie.  

 

2.17.1 Terminale (material telefonic şi emiţătoare, receptoare) - importul se poate face pe baza prezentării 

unui certificat de aprobare eliberat de Ministerul Telecomunicaţiilor.  

 

2.17.2 Acceptarea echipamentelor care au în componența lor acumulatori si baterii cu litiu nu este valabilă 

decât pentru trimiterile importate sau în tranzit din statele ale căror operatori au primit aprobarea autorității 

competente a avitației civile. Circulara UPUU 57/22.04. 2014).  

 

2.18 Căşti moto  

- importul se face pe baza unei decizii de admitere cu marca NF, şi a prezenței acestei mărci pe produs, 

sau în baza prezentării unui certificat de aprobare eliberat de Ministerul Industriei. 

 

 2.19 Stingătoare de incendiu  

- importul lor se face pe baza unei decizii de admitere cu marca NF, sau în baza prezentării unui 

certificat de aprobare eliberat de Ministerul Industriei . 

 

2.20 Dispozitive de eşapament  

- importul lor se face pe baza unei fise de recepţie sau de omologare, cu condiţia ca produsul să aibă un 

anumit număr de marcaje.  

 

2.21 Echipament de război 

- importul se efectuează doar prin prezentarea la biroul vamal de import a unei licenţe eliberată de 

Autoritatea Vamală (licenţa este denumita AIMG – vezi anexa 5) 

 

 2.22 Articole pentru îngrijirea nou născuţilor 
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– produsele trebuie să poarte indicaţia “conforms to safety instructions”/“conform exigentelor de 

securitate” pe articol sau pe ambalaj. Importatorul trebuie să poată prezenta un dosar în care să fie 

descrise modalităţile prin care fabricantul s-a asigurat de respectarea standardelor, precum şi adresa şi 

locul de fabricare şi depozitare 

 

 2.23 Jucării  

Importul se face dacă produsul prezintă un marcaj cu:  

- numele, marca şi adresa fabricantului, reprezentantul sau importatorul ; 

- simbolul CE Importatorul trebuie să prezinte, la dispoziţia autorităţii vamale, un dosar pentru 

serviciile vamale cu informaţii asupra modalităţilor folosite pentru a se asigura conformitatea 

jucăriilor cu exigentele de securitate. Importul de jocuri mecanice şi pieselor detaşate ale acestora, 

destinate cazinourilor se face cu autorizaţie elibetată de Ministerul de Interne. Este interzis importul de 

aparatura pentru jocuri de noroc 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Completarea declaraţiilor vamale 

 declaraţiile vamale trebuie completate cu toate indicaţiile necesare pentru aplicarea drepturilor, taxelor şi 

masurilor de control, atât la import cat şi la export: 

- numele, prenumele şi adresa expeditorilor şi destinatarilor ; 

- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii ; 

- denumirea mărfurilor şi codul din sistemul armonizat; 

- greutatea neta ; 

- valoarea trimiterii, precizând moneda folosita; 

 În completare, anumite informaţii suplimentare legate de situaţia bunurilor (cadouri, eşantioane, mărfuri 

retur sau admise temporar) faţă de reglementările vamale trebuie prezentate pe declaraţia vamală. 

Declaraţia vamală este considerată, în baza legislaţiei franceze, declaraţie adevărată, care implica 

responsabilitatea expeditorului, în baza semnăturii sale.  

 

3.2 Necesitatea inserării facturilor - cu excepţia cazurilor când sunt suspectate abuzuri, pentru 

trimiterile poştale fără caracter comercial, oricare ar fi valoarea lor şi trimiterile comerciale cu o 

valoare globală, egală sau mai mică de 500 F, nu se solicită facturi. 

 

 3.3 Necesitatea justificării originii mărfurilor – originea trebuie justificată în cazul   schimburilor la 

tarife preferenţiale stabilite în baza unor acorduri între Uniunea Europeană şi ţări diverse sau urmare 

unor acorduri de asociere la Uniunea Europeană. Prezentarea unui certificat EUR 1 este necesar în 

următoarele cazuri: 

- pentru mărfuri schimbate între CEE şi ţările din AELE – Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, 

Elveţia - în relaţiile preferenţiale cu anumite ţări din Africa, Caraibe şi Pacific (state ACP) şi în ţările 

şi teritoriile de peşte ocean asociate la CEE (PTOMA); 

- în relaţiile preferenţiale cu teritoriile spaniole din Ceuta, Mellila ; 

- în relaţiile preferenţiale cu ţări din Maghreb (Algeria, Tunisia, Maroc) ; 

- în relaţiile preferenţiale cu Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Siria, West Bank şi Gaza ; 

- în relaţiile preferenţiale cu insulele Feroe şi Principatul Andora - în relaţiile preferenţiale cu Polonia, 

Ungaria, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Slovenia, Croaţia, Macedonia şi Bosnia-Herzegovina.  

Exceptând aceste dispoziţii, certificatul EUR 1 poate fi înlocuit cu: 

a) fie un formular EUR 2 completat de exportator, în cazul în care valoarea bunurilor nu depăşeşte: 

- 5400 EUR în schimburile cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Slovenia ; 

- 5200 EUR în schimburile cu insulele Feroe ; 

- 3200 EUR în schimburile cu Bosnia Herzegovina, Croaţia şi Macedonia ; 

- 3050 EUR în schimburile cu Cipru, Egipt, Israel, Liban, Maroc, Iordania, Malta, Statele ACP şi 

PTOMA; 

- 850 EUR în schimburile cu Algeria, Siria şi Tunisia; 

b) fie o declaraţie făcuta de exportator când valoarea bunurilor nu depăşeşte: 

- 5400 EUR în schimburile cu ţările AELE; 

- 5200 EUR în schimburile cu teritoriile spaniole din Ceuta şi Mellila;  

- 3050 EUR în schimburile cu Principatul Andorra Franţa  
Pentru aplicarea unor tarife preferenţiale pentru bunuri originare din ţări în curs de dezvoltare este necesar un 

certificat de origine model A. În cazul în care valoarea bunurilor este mai mică de 2700 EUR certificatul model A 

poate fi înlocuit cu un formular APR completat de exportator. 

 

3.4 Diverse dispoziţii vamale  

A. Trimiteri expediate de la o persoana fizica la o persoana fizica - pot fi scutite de drepturi şi taxe 

vamale trimiterile mici fără caracter comercial. Sunt considerate “trimiteri mici fără caracter comercial”, 
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coletele adresate persoanelor fizice şi expediate de persoane fizice, indiferent de metoda de transmitere. 

Aceste trimiteri trebuie să aibă un caracter ocazional, sau să conţină bunuri pentru uz personal sau al 

familiei. Trimiterile de acest tip trebuie să nu aibă caracter comercial – prin natură şi cantitate – şi trebuie 

expediate fără a fi condiţionate de plată ulterioară.  

 

Scutirea de taxe şi/sau drepturi se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- valoarea trimiterilor, inclusiv a produselor limitate cantitativ, să nu depăşească echivalentul a 45 EUR 

(produse din terţe ţări)  

- următoarele produse nu pot fi importate decât în limitele cantitative prevăzute mai jos, oricare ar fi 

ţara de provenienţa a trimiterii: ţări membre CEE sau altele, după cum urmează:  

 

Produse din tutun:  

- 50 de ţigări sau ; 

- 25 de ţigarete (ţigări a căror greutate e maxim 3 g/bucata) sau; 

- 10 ţigarete foi sau;  

- 50 g de tutun de fumat.  

 

Alcool şi băuturi alcoolice: 

- băuturi distilate şi spirtoase cu conţinut de alcool mai mare de 22% vol , alcool etillic de 80 % vol – 1 

litru sau  

- băuturi distilate şi spirtoase, vin, băuturi aperitive, spirt obţinut prin distilarea trestiei de zahăr, sake 

sau băuturi similare cu conţinut de alcool mai mare de 22% vol, vin spumos, vin de desert - 1 litru sau 

- aperitive alcoolice nedenaturate, pe bază de vin sau alcool, sake sau băuturi asemănătoare având 

concentraţia de cel puţin 22 % vol., vinuri spumoase, lichior: 1 litru sau 

- vin: 2 litri. 

 

 Diverse produse:  

- parfumuri: 50 g sau 

- apa de toaletă: 0,25 l sau 8 uncii  

- cafea 500 g sau 

- esenţa de cafea: 200 g sau 

- ceai: 100 g sau esenţa de ceai: 40 g.  

În cazul în care bunurile supuse limitărilor cantitative şi incluse în trimiteri mici cu caracter noncomercial 

depăşesc limitele indicate mai sus nu se aplică scutiri de la plata taxelor vamale.  

 

B. Trimiteri cu valoare mică - coletele a căror valoare nu depăşeşte echivalentul a 23 EUR sunt admise 

fara taxe, cu excepţia mărfurilor interzise, a parfumurilor şi apei de toaletă şi a produselor alcoolice sau 

din tutun.  

Bunurile importate ca parte a unor comenzi poştale nu sunt scutite de la plata taxelor vamale.  

 

3.4.2 Formalităţi ale controlului de comerţ exterior – pentru anumite produse se aplică reglementările 

relative la controlul de comerţ exterior. Dacă este necesar, importul lor se face pe baza unei licenţe, a unei 

declaraţii de import model DI sau a unui certificat de import, etc. 

 

 3.4.3 Formalităţi de vămuire pentru mărfurile vândute prin corespondență 

Condiţiile de import în Franţa prin trimiteri poştale a mărfurilor vândute prin corespondența de către 

întreprinderi străine sunt supuse unor reglementări specifice. Formalităţile de vămuire trebuie efectuate de 

către un reprezentant al furnizorului străin domiciliat în Franţa şi acceptat de Direcţia Generala a Vămilor 

şi Drepturilor Indirecte; respectivul reprezentant trebuie să folosească o procedură specială de abonament 

pentru vămuirea mărfurilor (incluzând cataloage şi imprimate publicitare).  

 

3.5. Dispoziţii diverse  

Legislaţia franceză nu prevede nici un fel de dispoziţii care să vizeze pedepsirea infracţiunilor vamale 
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comise în ceea ce priveşte trimiterile poştale. Aceste infracţiuni sunt supuse dispoziţiilor generale ale 

legilor vamale referitoare la importuri şi exporturi frauduloase. Este important de reţinut faptul că toate 

mărfurile importate în Franţa sau exportate din Franţa trebuie declarate în vamă, declaraţiile trebuind să 

fie completate în mod corespunzător. 


