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Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 

 
1. arme şi muniţii; 

2. arme şi pistoale de jucărie, precum şi alte articole care pot fi transformate în arme letale. 

3. arme cu lamă, alte articole similare, articole care pot fi transformate în cuţite, săbii sau orice alte obiecte 

care pot cauza răni; 

4. bâte şi carabine, indiferent de model; 

5. artificii şi muniţie care conţin cantităţi de explozibil; 

6. băuturi alcoolice şi bere; 

7. transmiţătoare şi receptoare radio şi aparatur; telegrafică fară fir; 

8. imprimate, desene, cărţi, felicitări, plăci de imprimat, benzi magnetice, discuri, filme, CDuri, jucării 

pornografice și păpuși gonflabile precum şi alte articole care pot atenta la bunele moravuri; 

9. orice ziar, circulară, afiş, carte sau fotografie care pot incita la acte de violență împotriva guvernului; 

10. chitanţe, taloane sau facturi precum şi orice alte documente bancare incomplete sau necompletate; 

11. bancnote sau monezi false; 

12. ţesături din bumbac sau mătase sau din alte materiale purtând inscripţii cu imitaţii bancnote, monezi 

aparţinând guvernului Omanului sau altor state; 

13. narcotice de toate tipurile, materialele, uneltele şi produsele declarate periculoase la Conferinţa 

Internaţională privind Opiumul şi Narcoticele. 

14. canabis (Cannabis Sativa), precum şi frunzele, florile, seminţele sau alte părţi ale acestei plante. 

15. opium brut sau prelucrat; 

16. crizanteme, frunzele, florile, seminţele, vrejurile sau orice alte parţi ale acestei plante. 

17. Orice articol interzis la import potrivit altor reguli sau reglementari, cum ar fi: 

- arme ce pot fi folosite la pescuitul subacvatic; 

- roboți; 

- răşină brută; 

- haine ce imită uniformele militare; 

- lenjerie intimă feminină având inscripţionate versete din Coran; 

- haine având inscripţionate reclame la băuturi alcoolice; 

- haine având inscripţionate fotografii ale unor celebrităţi sau drapele ale altor state; 

- mingi având inscripţionate drapelele Omanului, Arabiei Saudite sau Israelului; 

- produse purtând emblemele sau drapelul Israelului; 

- pălării inscripţionate cu o coroană şi un pumnal sau alte inscripţii sau litere (cu excepţia cifrelor), desene ce 

contravin tradiţiilor din Oman; 

- plase de nylon; 

- orice articol care aduce atingere religiei Islamice; 

- medicamente pe bază de calciu şi preparate farmaceutice; 

- bastoane asemănătoare cu cele ale poliției; 

- produse ce au inscripţionate reclame la ţigări; 

- cauciucuri uzate; 

- cauciucuri sau pantofi purtând înscris numele lui Allah; 

- produse ce au inscripţionate emblema nazistă; 

- haine sau lămpi electrice inscripţionate cu simboluri ale religiei monoteiste sau cu numele lui Allah; 

- răchită; 

- artificii, explozivi, pistoale şi arme de jucărie pentru copii; 

- emblema Sultanatului Oman; 

- huse pentru roata de rezervă marcate cu fotografii, inscripţii sau desene care contravin bunului gust sau 

obiceiurilor şi tradiţiilor din Oman; 

- dulciuri sau gumă de mestecat sub formă de capsule, cremă sau ţigări; 

- avioane cu ghidaj electronic şi componentele acestora, precum şi avioanele de antrenament; 
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- soluţie medicală Riccules Solution; 

- toate deciziile ministeriale sau administrative promulgate privind interdicţiile referitoare la materiale şi 

produse. 

 

N.B: Existența altor mărfuri care cad sub incidenţa unei interdicţii temporare în virtutea unor decizii adoptate 

de autorităţile guvernamentale, sau al căror import este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii sau de 

aplicarea unor formalităţi specifice. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://omanpost.om/en/sample-page/ 
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