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Prima parte : 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
Ghidul cu privire la obiectele interzise și admise condiționat spre expediere a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile Convenției Universale Poștale din 06.10.2016 (Monitorul  Oficial nr. 126-

132/255 din 20.04.2018), Legea Comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial nr. 114-122/225 

din 29.04.2016, Codul Fiscal, Codul Vamal, Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și 

scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial nr. 

185-189/1416 din 31.12.2002), Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a 

mărfurilor (Monitorul oficial nr. 231-237/529 din 08.08.2014), Regulile privind prestarea serviciilor 

poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1457/2016 (Monitorul Oficial nr. 24-29/46 din 

27.01.2017), Regulamentul cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1185/2003 (Monitorul Oficial nr. 211-

214/1234 din 10.10.2003), Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a 

Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate, aprobat prin Ordinul 

Serviciului Vamal nr. 56-O/2008 (Monitorul Oficial nr. 74-75/211 din 11.04.2008), Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, 

utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (Monitorul Oficial 197-200/876, 31.12.2009). 

 
SECȚIUNEA I               Animalele vii și produsele ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

0101-0106  Toate animalele vii, cu excepția albinelor și lipitorilor. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

0106   0106 41 și 

 0106 90 Albine și lipitori. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1.                                         

 

Capitolul 2  Carnea şi organele comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

0201-0210                         Carne și organe comestibile. 

   

Capitolul 3  Peștele şi crustaceele, moluștele şi alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

0301-0308  Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate produsele din aceste specii. 

    Baza legală: Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17.10.18 pentru 

aprobarea  Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a 

mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor. (MO nr. 398-399 art. nr: 1044 din 19.10.2018) 

 

Capitolul 4   Laptele şi produsele lactate; ouăle de păsări; mierea naturală; 

produsele   comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în 

altă parte: 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

0401-0410  Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

Toate aceste produse. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. (miere, subpoziția 

tarifară „0409 00”). 
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Capitolul 5                    Produsele de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

                                             

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

   

SECȚIUNEA II Produsele regnului vegetal   

 

Capitolul 6  Copacii vii şi alte plante, tuberculii, rădăcinile şi alte părți similare de 

plante, florile retezate și verdețurile decorative. 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

0601-0604  Plante verzi, iarbă și răsaduri. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate aceste produse. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

 

Capitolul 7  Legumele, plantele, rădăcinile şi tuberculii, alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

0701-0714 0701 10 Cartofi. 
  Alte legume, plante, rădăcini și tuberculi comestibili contaminați cu paraziți  
  sunt considerați a fi dăunători pentru recolte. 
  ■ Obiecte admise condiționat 
  Legume, ceapa, usturoi. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 
   

Capitolul 8         Fructele comestibile şi nucile; cojile de citrice sau de pepeni 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

0801-0810  Portocale proaspete. Alte fructe proaspete. Importul acestora este 

reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alte fructe proaspete. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

   

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate şi mirodenii 

 Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

 

Capitolul 10  Cerealele  

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

1001-1008  Toate cerealele. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate cerealele. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

 

Capitolul 11 Produsele industriei morăritului; malțul; amidonul; inulina; glutenul 

de grâu   

Poziție Cod S.H     Nu există informații. 

   

Capitolul 12  Semințele şi fructele oleaginoase; semințele şi fructele diverse; plantele 

industriale şi medicinale; paiele şi furajele. 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

1201-1212  Importul acestor produse este reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate aceste produse. Vezi a doua parte, pct. 2.2. 
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Capitolul 13  Șelacul, gumele, rășinile şi alte seve şi extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H     

1301  ■ Obiecte interzise 

1302 1302 11 Opiu. 

   

Capitolul 14 Materialele pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, 

nedenumite şi necuprinse în altă parte. 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

   

SECȚIUNEA III            Grăsimile şi uleiurile de origine animală, vegetală sau microbiană şi 

produsele disocierii acestora; grăsimile alimentare prelucrate; ceara de 

origine animală sau vegetală   

 

Capitolul 15             Grăsimile şi uleiurile de origine animală, vegetală sau microbiană;     

produsele disocieri acestora; grăsimile alimentare prelucrate; ceara 

de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

1501-1518       Grăsimi animale și uleiuri. 

 

SECȚIUNEA IV Produsele alimentare preparate, băuturile, lichidele alcoolice și oțetul; 

tutunul și înlocuitorii de tutun prelucrați; produsele care conțin sau nu 

nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin 

nicotină destinate  absorbției nicotinei în corpul uman 

        

Capitolul 16 Preparatele din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte, din alte  

nevertebrate acvatice sau din insecte 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

1602-1605                          Toate produsele din aceste specii: importul acestor produse este reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate aceste produse. 

 

 Capitolul 17  Zaharurile şi produsele zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 18  Cacao şi preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 19 Preparatele pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de 

lapte;  produsele de patiserie   

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 20           Preparatele din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații  
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Capitolul 21  Preparatele alimentare diverse  

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

În conformitate cu art.21 alin. (3) din Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind 

siguranța alimentelor se interzise importul de produse alimentare în cazul în 

care a rămas mai puțin de ½ din termenul de valabilitate a acestora stabilit de 

producător. 

 

Capitolul 22  Băuturile, lichidele alcoolice şi oțetul  

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

2204-2206   Toate aceste produse.  

                                             Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

   

Capitolul 23  Reziduurile şi deșeurile industriei alimentare; alimentele preparate 

pentru animale 

 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

 

Capitolul 24 Tutunul și înlocuitorii de tutun prelucrați; produsele care conțin sau nu 

nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin 

nicotină, destinate absorbției nicotinei în corpul uman 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

2401 2401 20 Frunze de tutun nefermentate.  

                                                     

SECȚIUNEA V Produsele minerale 

   

Capitolul 25         Sarea; sulful; pământurile şi pietrele; ipsosul, varul şi cimentul 
 

Poziție Cod S.H   Nu există informații 

 

Capitolul 26                 Minereurile, zgura şi cenușa  

Poziție Cod S.H Nu  există informații 

 

Capitolul 27 Combustibilii minerali, uleiurile minerale şi produsele rezultate din 

distilarea acestora; materialele bituminoase; ceara minerală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

SECȚIUNEA VI Produsele industriei chimice sau ale industriilor conexe 

   

Capitolul 28   Produsele chimice anorganice; compușii anorganici sau organici ai 

metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor pământuri 

rare sau ai izotopilor  

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

2844  Materiale radioactive. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 



Republica Moldova 

 5 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

2939   Cutiile asigurate și coletele poștale care conțin: 

            2939 11-2939 80    morfină, cocaină și alte narcotice. 

  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

3001-3006   3006           Articole farmaceutice. 

  3002 12      Ser uman și de animale. 

    3003-3004           Medicamente pentru uz uman și veterinar. 

           3002 41-3002 42      Vaccinuri. 

  3002 49      Toxine, Culturi microorganisme. 

 3006 60      Produse contraceptive.  

   Vezi pct.2.6 

   

Capitolul 31   Îngrășămintele  

   

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

  

Capitolul 32  Extractele tanante sau colorante; taninii şi derivaţii acestora; pigmenţii 

şi alte substanţe colorante; vopselele şi lacurile; masticurile; cernelurile 

 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

   

Capitolul 33  Uleiurile esenţiale şi rezinoidele; produsele preparate de parfumerie sau 

de toaletă şi preparatele cosmetice. 

 

Poziție Cod S.H   Nu există informații. 

 3306 10    Pastă de dinți 

   

Capitolul 34  Săpunurile, agenţii de suprafaţă organici; preparatele pentru spălat; 

preparatele lubrifiante; ceara artificială; ceara preparată; produsele 

pentru întreținere; lumânările şi articolele similare; pastele pentru 

modelare; ceara dentară şi preparatele dentare pe bază de ipsos.  

  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 35          Substanțele albuminoide; amidonurile modificate; cleiurile; enzimele. 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

     

Capitolul 36  Pulberile şi explozivii; articolele de pirotehnie; chibriturile; aliajele  

piroforice; materiile inflamabile 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

3601-3606          Materiale inflamabile sau periculoase. 

           ■ Obiecte admise condiționat 

 Importul acestor articole este condiționat de obținerea unui permis de la 

Ministerul de Interne.  

        Baza legală : 

- Licență pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea 

materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 

- Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice, (cu dubla destinație) 
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      * * Actul permisiv este necesar în cazul în care denumirea și proprietățile mărfii supuse 

vămuirii se potrivesc cu cele din Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului, Anexa 

nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 606/2002. 

 

Capitolul 37          Produsele fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 38          Produsele diverse ale industriei chimice 

 

Poziție Cod S.H    Nu există informații 

   

SECȚIUNEA VII         Materialele plastice şi articolele din material plastic; cauciucul şi 

articolele  din cauciuc 

                                                         

   

Capitolul 39  Materialele plastice şi articolele din material plastic  

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

 

Capitolul 40   Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

 

SECȚIUNEA VIII Pieile brute, pieile finite, pieile cu blană şi produsele din acestea; articolele 

de curelărie sau de şelărie; articolele de voiaj, genţile de mână şi articolele 

similare; articolele din intestine de animale (altele decât cele de la viermii 

de mătase)   

 

Capitolul 41  Pieile brute (altele decât pieile cu blană) şi pieile finite  

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 42   Obiectele din piele; articolele de curelărie sau de şelărie; articolele de 

voiaj, genţile de mână şi articolele similare; articolele din intestine de 

animale (altele decât cele de la viermii de mătase) 

 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

Capitolul 43           Blănurile şi blănurile artificiale; articolele din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA IX Lemnul şi articolele din lemn, cărbunele de lemn; pluta şi articolele din 

plută; articolele din paie, fibrele vegetale şi alte materiale de împletit; 

coșurile şi alte împletituri   

 

Capitolul 44  Lemnul şi articolele din lemn, cărbunele de lemn  

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Capitolul 45  Pluta şi articolele din plută  

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 46 Articolele din paie, fibrele vegetale şi alte materiale de împletit; coșurile 

şi alte împletituri 
 

Poziție Cod S.H Nu există informații   

 

SECȚIUNEA X Pasta din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtia sau 

cartonul reciclabile (deșeurile şi maculatura); hârtia şi cartonul şi 

articolele din acestea   

 

Capitolul 47  Pasta din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtia sau 

cartonul reciclabile (deșeurile şi maculatura) 

 

Poziție Cod S.H   Nu există informații 

   

Capitolul 48                 Hârtia şi cartonul; articolele din pastă de celuloză, din hârtie sau din 

carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații   

   

Capitolul 49          Cărțile, ziarele, imaginile imprimate şi alte produse ale industriei de 

imprimare; manuscrisele, textele dactilografiate şi schițele sau planurile. 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

4903-4904 4903 00 Publicații care sunt dăunătoare tinerilor. 

 4904 00 Contravin ordinii publice. 

                   ■ Obiecte admise condiționat 

4907 4907 00  Bilete de bancă, monede de schimb, valori plătibile la purtător. Importul  

     acestor articole este interzis în trimiterile poștale simple. Sunt permise, totuși,   

     în scrisorile cu valoare declarată și în coletele poștale dacă sunt menționate în  

     declarațiile vamale. 

   

SECȚIUNEA XI Materialele textile şi articolele din aceste materiale   

 

Capitolul 50  Mătasea 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 51  Lâna, părul fin sau grosier de animale; firele şi țesăturile din păr de cal 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 52  Bumbacul 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 53  Alte fibre textile vegetale; firele de hârtie şi țesăturile din fire de hârtie 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 54  Filamentele sintetice sau artificiale, benzile şi formele similare din 

materiale textile sintetice sau artificiale . 



Republica Moldova 

 8 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 55  Fibrele sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 56  Vata, pâsla şi materialele nețesute; firele speciale; sforile, funiile, 

frânghiile şi articolele din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 57  Covoarele şi alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 58  Ţesăturile speciale; ţesăturile cu smocuri; dantelele; tapiseriile; 

pasmanteriile; broderiile. 

   

Poziție Cod S.H     Nu există informații. 

Capitolul 59   Țesăturile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articolele 

tehnice din materiale textile . 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 60  Materialele tricotate sau croșetate  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 61  Îmbrăcămintea şi accesoriile de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 62   Îmbrăcămintea şi accesoriile de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate 

sau croşetate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 63 Alte articole textile confecționate; seturile; îmbrăcămintea purtată sau 

uzată şi articolele textile purtate sau uzate; zdrenţele. 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

  

SECȚIUNEA XII  Încălțămintea; articolele de acoperit capul; umbrelele de ploaie; 

umbrelele de soare; bastoanele; bastoanele-scaun; bicele; cravașele şi 

părţile acestora; penele şi puful prelucrate şi articolele din acestea; 

florile artificiale; articolele din păr uman   

 

Capitolul 64          Încălțămintea; ghetrele şi articolele similare; părţile acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 65  Articolele de acoperit capul şi părţile acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 66  Umbrelele de ploaie; umbrelele de soare; bastoanele; bastoanele-scaun; 

bicele; cravașele şi părţile acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 67 Penele şi puful prelucrate şi articolele din pene sau din puf; florile 

artificiale; articolele din păr uman. 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XIII Articolele din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale 

similare; produsele ceramice; sticla şi articolele din sticlă   

 

Capitolul 68  Articolele din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale 

similare 

 

 Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

   

Capitolul 69   Produsele ceramice 

 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

   

Capitolul 70   Sticla și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XIV Perlele naturale sau de cultură, pietrele preţioase sau semiprețioase, 

metalele prețioase, metalele placate sau dublate cu metale preţioase şi 

articolele din materialele respective; imitațiile de bijuterii; monedele 
  

Capitolul 71 Perlele naturale sau de cultură, pietrele preţioase sau semiprețioase, 

metalele preţioase, metalele placate sau dublate cu metale preţioase şi 

articolele din materialele respective; imitațiile de bijuterii; monedele 
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

7101-7117   

   

SECȚIUNEA XV Metalele comune şi articolele din metale comune 

   

Capitolul 72  Fonta, fierul şi oțelul  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 73  Articolele din fontă, fier sau din oțel  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 74  Cuprul şi articolele din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 75          Nichelul şi articolele din nichel 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 76  Aluminiul şi articolele din aluminiu 

Poziție Cod S.H Nu există informații.                            

 

Capitolul 77  Rezervat                

                                   

Capitolul 78  Plumbul şi articolele din plumb  

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 79  Zincul şi articolele din zinc  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 80  Staniul şi articolele din staniu  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 81  Alte metale comune; metaloceramicele; articolele din aceste material 

 Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 82  Uneltele şi sculele, articolele de cuțitărie şi tacâmurile, din metale 

comune; părțile acestor, din metale comune 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

Capitolul 83            Articolele diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H   Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XVI Mașinile şi aparatele mecanice; echipamentele electrice şi părţile 

acestora; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparatele 

pentru televiziune de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunet şi 

părţile şi accesoriile acestor aparate  

   

Capitolul 84   Reactoarele nucleare, cazanele, maşinile, aparatele şi dispozitivele 

mecanice; părţile acestora 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 85 Maşinile, aparatele şi echipamentele electrice şi părţile acestora; 

aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparatele pentru 

televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine şi sunet; părţile şi 

accesoriile acestor aparate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XVII  Vehiculele, aparatele de zbor (aeronavele), navele şi echipamentele 

auxiliare   
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Capitolul 86  Vehiculele şi echipamentele pentru căile ferate sau similare şi părţile 

acestora; aparatele mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a 

traficului   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 87  Vehiculele terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată şi 

tramvaiul; părţile şi accesoriile acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 88           Vehiculele aeriene, navele spațiale şi părţile acestora 
 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 89          Vapoarele, navele şi dispozitivele plutitoare 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XVIII  Instrumentele şi aparatele optice, fotografice sau cinematografice, de 

măsură, de control ori de precizie; instrumentele şi aparatele medico-

chirurgicale; ceasornicăria; instrumentele muzicale; părţile şi 

accesoriile acestora   

 

Capitolul 90  Instrumentele şi aparatele optice, fotografice sau cinematografice, de 

măsură, de control ori de precizie; instrumentele şi aparatele medico-

chirurgicale; părţile şi accesoriile acestora. 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 9018 31     Seringi 

 

Capitolul 91  Ceasornicăria 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 92          Instrumentele muzicale; părţile şi accesoriile acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA XIX Arme și muniția; părți și accesoriile acestora 

   

Capitolul 93         Armele și muniția; părţile şi accesoriile acestora 
 

 Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat   

9301-9306  Toate aceste articole. 

  Vezi a doua parte, pct. 2.8 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfurile şi articolele diverse   

 

Capitolul 94 Mobila; mobilierul medico-chirurgical; articolele de pat și similare; 

aparatele și corpurile de iluminat nedenumite și necuprinse în altă 

parte; lămpile pentru reclame luminoase, semnele luminoase, plăcile 
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indicatoare luminoase și articolele similare; construcțiile prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 95  Jucăriile, jocurile, articolele pentru divertisment sau pentru sport; 

părțile şi accesoriile acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 96           Articolele diverse 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   
SECȚIUNEA XXI Obiectele de artă, obiectele de colecție și obiectele de antichitate 

   

Capitolul 97  Obiectele de artă, obiectele de colecție și obiectele de antichitate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 98   Livrările eșalonate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 99   Codurile speciale din Nomenclatura combinată a mărfurilor. Codurile 

din Nomenclatura combinată a mărfurilor pentru anumite mișcări 

specifice ale mărfurilor (import sau export) 

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale, produse animaliere şi de origine animală  
2.1.1. Albine, miere, ceara şi produse agricole  

În mod excepțional sunt admise : 

a) în trimiterile poștei de scrisori, altele decât trimiterile cu valoare declarată, următoarele animale : 

- albinele, lipitorile și viermii de mătase ; 

- paraziții și distrugătorii de insecte nocive destinați controlului acestor insecte și schimbului între 

instituțiile oficial recunoscute ;  

- muștele din familia Drosophilidae destinate cercetării biomedicale și schimbului între instituțiile 

oficial recunoscute ; 

b) în colete : animale vii al căror transport prin poștă este autorizat prin regulamentele din 

domeniul comunicațiilor poștale și din domeniul transportului. 

Cadrul normativ : 

 Legea Comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Monitorul Oficial nr. 114122/225 din 

29.04.2016) ; 

 Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17.10.2018 (Monitorul Oficial nr. 398-399/1044 din 

19.10.2018) pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a 

mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

 

2.2. Legume şi produse vegetale  
În vederea asigurării controlului fitosanitar, la importul (tranzitul) plantelor, al produselor vegetale și 

al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importatorul prezintă Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor, cu cel puțin 24 de ore până la operațiunea de import, în format electronic, 

o declarație pe proprie răspundere despre intenția de import, cu indicarea punctelor de intrare. (Art. 19 

alin (3) din Legea cu privire la Protecția Plantelor și la carantina fitosanitară nr. 228 din 23.09.2010). 

Agenții economici efectuează importul semințelor de plante și materialul săditor în temeiul 

certificatului fitosanitar eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. La intrarea 

în țară, importatorul primește pașaportul fitosanitar, care este eliberat la frontieră de inspectorii 

posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

( Art. 11 alin. (6) din Legea despre semințe nr. 68 din 05.04.2013). Agenții economici efectuează 

exportul semințelor în baza următoarelor documente :  

a) certificatul fitosanitar de model internațional pentru semințe la export, eliberat de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor ; 

b) certificatul de calitate a semințelor pentru export (blancheta de culoare oranj), eliberat de un 

laborator acreditat ; 

c) contractul de export cu specificarea fiecărui lot de semințe ( art. 12 alin. (2) din Legea despre 

semințe nr. 68 din 05.04.2013). 

Cadrul normativ : 

- Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17.10.18 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor (Monitorul Oficial 398-399 art. nr. 1044 din 19.10.2018). 

 

2.3. Produse antiparazitare pentru uzul agricol  
Se interzice fabricarea, importul, comercializarea, utilizarea și publicitatea produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților până la înregistrarea lor, cu excepțiile stabilite la art.10, alin. (3) din Legea 

nr. 119-XV din 22.04.2004 (Monitorul Oficial al Moldovei nr. 100-103/510 din 25.06.2004) cu privire 

la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți.  

Introducerea pe teritoriul țării a mostrelor de produse de uz fitosanitar și de fertilizanți în vederea 

omologării lor, precum și a materialului semincer și săditor tratat cu produse de uz fitosanitar 
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neînregistrate în țară, se face în temeiul notificării prealabile a Centrului de Stat pentru Atestarea și 

Omologarea Produselor de uz Fitosanitar și a Fertilzianților. 

Cadrul normativ : 

- Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 (Monitorul Oficial al Moldovei nr.100-103/510 din 25.06.2004) cu 

privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți. 

 

2.4. Băuturi, lichide alcoolice  
Importul poate fi efectuat în baza licenței pentru importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, 

păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și/sau a berii importate, Autoritatea emitentă 

fiind Agenția Servicii Publice. 

Cadrul normativ : 

- Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 

(MO nr. 170-175/494 din 04.10.2011). 

 

2.5. Tutun  
Importul, fabricarea și comercializarea angro a produselor din tutun, importul și/sau prelucrarea 

industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în bază de licență, 

eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activității de întreprinzător. 

Cadrul normativ : 

 - Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 

(MO nr. 170-175/494 din 04.10.2011). 

 

2.6. Produse farmaceutice  
2.6.1 Reguli stabilite pentru persoanele fizice: 

Medicamentele fac parte din categoria obiectelor de uz/consum personal și se permite 

introducere/scoaterea în/din Republica Moldova, doar cu condiția ca cantitatea pe care o aveți în geantă 

sau valiză nu o depășește pe cea necesară pentru tratament pe perioada aflării în țara de destinație (în 

baza prescripției medicului). 

O altă condiție obligatorie este ca acestea să fie însoțite de prescripția medicului în baza căreia au 

fost eliberate sau de alte acte emise de către instituțiile medicale, unde să fie indicată denumirea 

medicamentelor, modul și durata de administrare. 

 2.6.2 Reguli stabilite pentru persoanele juridice 

Actele permisive necesare pentru import: 

 Autorizația de import a medicamentelor : - neînregistrate, cu scopul înregistrării 

Autoritatea emitentă este Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

 Certificat sanitar-veetrinar (în cazul importului de uz veterinar) organ emitent Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor . 

 Licență pentru activitatea farmaceutică, organul emitent Agenția Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale. 

Cadrul normativ : 

Lege cu privire la medicamente nr. 1409-XIII din 17.12.97 (MO nr. 52-53/368 din 11.06.1998) 

Lege privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 (MO 

nr. 170-175/494 din 04.10.2011). 

 

2.7 Perle fine sau de cultură, pietre şi metale preţioase, lucrări din aceste materiale, bijuterie de 

fantezie  

Acte necesare : 

1) Licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet ; 

Cadrul normativ : 

Lege 160/22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul 

Oficial 170-175/494, 14.10.2011). 
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2.8 Articole militare  
Acte necesare pentru efectuarea operațiunii de import : 

 

1) Licență pentru producerea, asamblarea, importul și/sau exportul, reexportul, comercializarea  

armelor și munițiilor cu destinație civilă și repararea armelor cu destinație civilă eliberată de 

către Agenția Servicii Publice ; 

2) Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice, (cu dublă destinație) eliberată de către 

Agenția Servicii Publice ; 

3) Permis de transfer al armei eliberat de către Ministerul Afacerilor Interne. 

Cadrul normativ : 

      Lege privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă nr. 130 din 08.06.2012 (MO nr. 

222-227/721 din 26.10.2012). 

      Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, 

importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova nr. 606 din 15.05.2002 (MO 

nr. 69-70/724 din 30.05.2002); 

     Lege privind reglementarea prin autorizare a activiătții de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 

(MO nr. 170-175/494 din 04.10.2011). 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
 

3.1. Completarea declaraţiilor vamale  

- declarația vamală trebuie să conțină toate datele necesare aplicării drepturilor de import; 

- actele vamale se perfectează în limba de stat. 

 

3.2 Necesitatea inserării facturilor  
- dacă trimiterea poştală este de natură comercială, trebuie să fie însoţită de o factura comercială. 

- dacă trimiterea poștală este de natură necomercială, trebuie să fie însoțită de o factură necomercială. 

 

3.3 Necesitatea de a justifica originea mărfurilor  
- în cazul importurilor mărfurilor cu valoare mai mare de 100 Euro în vederea scutirii de taxe vamale 

este necesar justificarea originii.  

 

3.4. Dispoziţii contencioase  
          Toate mărfurile importate în Republica Moldova trebuie să fie declarate autorităţii vamale, iar 

declaraţiile vamale trebuie să fie riguros întocmite. Trimiterile poştale primite cu declaraţii vamale false 

sînt reţinute de către autorităţile vamale. 

 

Circulara UPU 36/09.03.2020 

         Conform modificărilor legislației vamale naționale, începând cu 01 ianuarie 2020, se micșorează  

noile limite neimpozabile  pentru bunurile introduse prin intermediul trimiterilor poștale 

internaționale în Republica Moldova. 

Mărfurile, pentru care nu se vor percepe plăți vamale va fi  : 

1) C2C – de la CONSUMĂTOR la CONSUMĂTOR : 

- 430 de EUR din valoarea în vamă a mărfii pentru trimiterile poștale transportate pe cale aeriană 

și maritimă; 

- 300 de EUR din valoarea în vamă pentru trimiterile poștale transportate pe cale terestră. 

2) B2C – de la BUSINESS la CONSUMĂTOR – 200 EUR din valoarea intrinsecă a mărfii. 

3) B2B – de la BUSINESS la BUSINESS – 100 EUR din valoarea instrinsecă a mărfii (în cazul 

tranzacțiilor necomerciale) ; 

 

             Astfel, valoarea intrinsecă reprezintă valoarea efectivă a mărfii, ce nu inc lude costurile de 

transport, de asigurare și nici costul încărcării, descărcării și transbordării mărfii.  


