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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 

  Toate animalele vii cu excepţia albinelor, viermilor de mătase, anumite insecte și 

  lipitori; 

  Toate animalele moarte, cu excepţia insectelor şi a reptilelor 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 1.1., 1.2, 1.3, 2.4. şi 2.5 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Orice fel de carne proaspăta, refrigerata sau congelată de bovine, ovine, miel, porc         

  ce provin din orice țară contaminată cu febră  aftoasă ; 

  Orice carne proaspăta, refrigerată sau congelată de porc ce provine din țările cu 

         pestă porcină, boala veziculară de porc sau maladia porcului de africa; 

  Orice carne proaspătă, refrigerată sau congelată de pasăre și produse conexe                 

         (inclusiv ouă); 

                    Ouă provenind din țările contaminate cu Salmonella enteriditis; 

  Carne afumată și uscată; 

  Carne de capră și ce provine de la alte rumegătoare. 

  ■  Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 1.4. 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Vezi a doua parte, 2.1. (a) 

 

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 interzise 

04.01-04.10  Lapte, smântână sau alte lactate, organe sau produse din carne  de rumegătoare 

  sau porci originari din ţările contaminate cu pesta porcină sau febra aftoasă și/sau 

  din ţările infectate cu pesta porcină, boala veziculară a porcului sau boala porcului 

  din Africa.   

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 1.5. 

 

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

05.01-05.11  Produse necomestibile de la rumegătoare sau porcine, ca: piei , păr, oase, organe 

  sau alte părți improprii alimentației omului inclusiv intestinele neprelucrate, ce 

  provin din țările contaminate cu febra aftoasă și pesta bovină și/sau pesta porcină 

  sau boala porcului din Africa.  
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                   Pene sau piele de pasăre.                                                      

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte 1.6, 1.7 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Plantele şi produsele naturale nu sunt admise la import sau tranzit dacă sunt 

                   supuse restricțiilor, interdicțiilor, sau fac obiectul reglementărilor Ministerului 

                                            Agriculturii al SUA.               
  ■ Obiecte admise condiţionat 
  Vezi a doua parte, 2. 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Legume, rădăcini şi tuberculi 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2 
   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Fructe, nuci, coji de citrice 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2. 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

  Cafea 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2. şi 10 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Cereale 

                                           ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte interzise 

  Produse din grâu 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2. 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

  Fructe, semințe, grîne și furaje 
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  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.02 1302.11 Opium 

   

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Produse vegetale 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2 

   

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 interzise 

  Grăsimi, uleiuri, ceară, și produsele lor de disociere 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 1.4. ,  5.1 

 

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 interzise 

16.01-16.05  Produse din carne și pește 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 1.4. , 5.1 

   

 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 Nu există informații 
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Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

22.03-22.08  Toate  băuturile  pasibile  de  taxe,  inflamabile  şi   potabile, având un conținut 

  de alcool de 5% din greutate 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte 1.6 și 2 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Circulara UPU 152/19.07.2010 
Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin țigarete, tutun  masticabil 

și tutun de răsucit  

  Circulara UPU 195/06.12.2021 

  Din 21 octombrie 2021, sistemele electronice de livrare  a nicotinei sunt interzise  

                                            în toate trimiterile poștale internaționale de ieșire și de intrare. Un ”sistem  

                                            electronic de livrare a nicotinei”  este definit ca orice dispozitiv electronic, care  

                                            printr-o soluție aerosolizată, furnizează nicotină, aromă sau orice altă substanță  

                                            utilizatorului care inhalează din dispozitiv. Exemple includ țigări electronice,  

                                            trabucuri electronice, stilouri electronice vape, vaporizatoare avansate personale  

                                            pentru reîncărcare. 

                                            De asemenea, este interzisă orice componentă, lichid, parte sau accesoriu al unui  

                                            sistem electronic de livrare a nicotinei indiferent dacă este vândut separat de  

                                            aparat. În ciuda terminologiei, interdicția se aplică indiferent dacă un articol  

                                            conține de fapt sau nu nicotină sau este folosit pentru a furniza nicotină. 

                                            Sistemele electronice de livrare a nicotinei care nu pot fi expediate prin  

                                            intermediul trimiterilor poștale sunt supuse confiscării, iar expeditorii sunt  

                                            supuși sancțiunilor penale conform legislației SUA. 

                                            Standardele de corespondență USPS, care includ definiții ale acestor produse, pot  

                                            fi accesate la următorul link : www.federalregister.gov/ 

                                           documents/2021/10/21/2021-22787/treatment-of-e-cigarettes-in-the-mail 

   
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 ■ Obiecte interzise 

27.01.-27.15  Combustibili, uleiuri inflamabile şi produsele lor                                            

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 3 
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SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

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

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau 

  izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Explozibili, materiale inflamabile (piroforice), lichide inflamabile sau  

                   combustibile, solide inflamabile, materiale oxidante, corozive, lichide  sau solide, 

                                            gaz comprimat și otrăvuri, materiale radioactive.           

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 3, 4 și 5.5   

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01.-29.42  Narcotice, opiu, opiacee și derivații lor și toate stupefiantele halucinogene 

  stimulante sau depressive, prezentate ca fiind substanțe supuse controlului 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 5 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

                                            Seruri. Produse alterate etichetate eronat, medicamente, instrumente pentru 

                                            diagnostic sau terapeutice, cosmetice, articole care conțin droguri, medicamente  

                                            noi, produse biologice, substanțe infecțioase,  seruri și aparate electronice care    

                                            emit radiații, diverse articole contraceptive sau care pot provoca avortul ilegal,   

         precum și materiale  tipărite cu informații despre acest subiect. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 5 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

31.01 3101.00 Guano (excrementele păsărilor marine) netratat la cald. Alte îngrășăminte cu 

  excepția turbei, interzisă ca sol. 

   

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 

  Vezi a doua parte, 3 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.01.-33-07  Vezi a doua parte, 3 

   

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 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 3 

   

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 3 

     

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01 -36.06          Materiale explozibile, inflamabile, dispozitive mecanice, chimice sau altele, 

                                            care pot lua foc sau exploda, inclusiv capsule și cartușe metalice; 

  Chibrituri. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 3 

   

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 

  Vezi a doua parte, 3 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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 

  Vezi a doua parte, 1.6 

   

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 Nu există informații. 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Blănuri și piei de hermină, lutru siberian, jder, nurcă, nevăstuică, bizon ce provin 
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                                            din China sau Rusia; blănuri și piei tăbăcite vopsite, originare din țările de mai 

  sus. 

 

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 4401.30 Brichete de cărbune 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

45.01  Plută sub formă de pulbere 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 2.3 

   

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 interzise 

  Obiecte de orice natură care incalcă legislația sau drepturile de autor stabilite în 

                                            SUA. 

  Obiectele care poartă un nume sau marca ce contravine mărcilor înregistrate în 

  SUA ce sunt importate cu consimțământul scris al proprietarului mărcii. 

                   Biletele, anunțuri sau circulare de loterie. Scrisori în lanț  (metoda  ”snowball 

                                            letters”). 

                                 Reproducerile de obligațiuni sau titluri de stat, inclusiv orice  bonuri, certificate 

                                            de datorii, monezi de la Banca Națională, bilete de la Federal Reserve și Federal   

                                            Reserve Bank, cupoane, bilete ale SUA, cupoane  emise de către trezorerie, 

                                            certificate de aur, argint, monezi divizionare, certificate  de depunere , efecte de 

                                            comerț, cecuri, timbre și vignete, ce  reprezintă valori emise în virtutea legilor                                                              

                                            Congresului, timbre poștale  obliterate ale SUA, cu excepția celor autorizate prin 

                                            secțiunea 504, capitolul 18, codul SUA.    

                   Imitații de timbre poștale , excepție făcând ilustratele alb-negru  admise în   

                                            publicațiile filatelice: 

                                 - timbre fiscale străine, ilustrate străine ce nu pot fi folosite ca timbre; 

                                            - timbre poștale străine; 

                                            - timbre SUA cu o dimensiune mai mică decât trei pătrimi sau cu o mărime mai 



Statele Unite ale Americii 

 8 

                                           mare decât o dată și jumătate față de cele originale. 

           Circulara UPU/28.31.01.2011 

                                           Este interzisă expedierea în trimiterile poștale a materialelor scrise, tipărite sau  

                                           grafice ce conțin: 

                                - reprezentarea unui animal care participă la o luptă organizată; 

                                           - reprezentarea unui cuțit sau orice alte instrumente de tăiere atașate la  laba  unei 

                                           păsări sau făcute în scopul de a fi utilizate într-o luptă  organizată de animale; 

                                            

                                           - publicitatea de orice fel a luptelor organizate între animale 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 5 

   

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Lână, cu excepția cazului în care sunt libere de sânge și gunoi de grajd 

   

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 Nu există informații 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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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 Nu există informații   

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

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

 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații   

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 ■ Obiecte interzise 

  Azbest.    

  ■ Obiecte admise condiționat 

68.01-68.10  În ambalaje impermeabile . 

68.14-68.15   

   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

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

 de fantezie, monezi 
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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 admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 6 

   

   
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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 Nu există informații 

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 Nu există informații 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

82.01  Vezi a doua parte, 4 

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

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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 Nu există informații 

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

   

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

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Circulara UPU 8/18.01.2016 
  „ Hoverboardu-rile”  nu vor fi acceptate pentru expediere către USPS prin 

                                intermediul coletelor, trimiterilor EMS, corespondenței scrise sau oricare altă 

                                           modalitate, pentru expedierea cărora se folosește transportul aerian.    

                                           De asemenea, acestea nu pot fi expediate tranzit în depeșe închise. 

                                           Toate ”hoverboardu-rile” depistate în poșta internațională vor fi eliminate din                                                                         

                                           transportul aerian și expediate pe cale terestră. Cele identificate în tranzit, vor fi 

                                           procesate în modul prevăzut în caz de urgență. 

 

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 interzise 

  Orice produs sau articol contraceptiv care poate provoca un avort precum și 

                                            materiale tipărite de orice fel care furnizează informații pe acest subiect;                                                

  Produse electronice care emit radiații. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 5.5, și a treia parte 4 

Capitolul 91  Ceasornicărie 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 4 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora   

 

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Transportul de capse, cartușe metalice și chibrituri; 

  Arme de foc; 

  Cuțite.  

  Circulara UPU 28/31.01.2011     
                   Este interzis în trimiterile poștale orice cuțit sau obiect ascuțit care este  destinat a  

                                            fi atașat la picioarele păsărilor folosite în lupte organizate. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, 7 și 8; partea a treia, 4 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

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

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.usps.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.usps.com/
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

1. Animale, produse de origine animală 

1.1. Albine 

Importul albinelor  vii adulte din Canada  nu este supus nici  unei restricţii. Trimiterile   din alte 

ţări destinate experienţelor sunt autorizate pe  baza  de  licenţă  daca  sunt  adresate: Bee Disease  

Laboratory, Agricultural Research Center, US Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 

20705. 

1.2. Viermii de mătase 

- trimiterile care conţin viermi de mătase trebuie să poarte o etichetă eliberată de Plant 

Protection and Quarantine Division, U.S. Department of Agriculture. 

1.3. Insecte şi reptile 

- insectele şi reptilele moarte, daca sunt perfect uscate sau conservate. 

1.4. Carne. Regula generala: 

 
a) orice fel de carne (vita, porc, oaie, pasare) sau orice produse din carne pot fi importate 

dacă sunt închise intr-un recipient ermetic care să permită conservarea lor fara a fi  necesară 

congelarea lor. 

b) toate produsele şi preparatele din carne sărată şi complet uscata provenind de la rumegătoare 

domestice sau porcine, originare din orice ţară contaminata cu pesta bovina sau febra aftoasa, 

trebuie să fie însotite de un certificat din ţara de origine, care să indice prescripţiile, în vigoare, 

din SUA. 

c) se interzice importul cărnii de porc sărată şi uscata ce provine din ţările incluse de SUA   în 

grupul celor infectate cu pesta porcina, boala veziculara a porcului sau febră aftoasă. Importul 

cărnii de porc este admis daca este expediat pentru tratare la o instituţie  autorizata de către 

Ministerul Agriculturii din SUA. 

     Următoarele produse sunt admise numai pe baza de permis (obţinut de la Permit Office, U.S. 

Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service – Veterinary Service, 

Federal Building, Hyattsville, Maryland 20782). 

     Importul blănurilor şi pieilor de animale este condiţionat de eliberarea unui certificat de către un 

serviciu veterinar din ţara de origine. 

 

1.5. Produsele alimentare de origine animală 

- importul acestor produse este permis numai în scop farmaceutic sau biologic, cu autorizaţie 

eliberată de către Inspectoratul Plantelor şi Animalelor - Serviciul Veterinar  din Ministerul 

Agriculturii din SUA. 

1.6 Alte produse de origine animală 

- aceste produse sunt admise numai daca sunt  prelucrate  conform procedurilor  stabilite  de 

către Ministerul Agriculturii din SUA; există cerinţe specifice, funcţie de produs. 

1.7 Se interzice importul penelor de orice fel, cu tot cu piele. excepţie fac: 

- pene curăţate (fara piele), 

- importurile în scopuri ştiinţifice sau educative, momeli artificiale pentru pescuit 

- penele sau pielea anumitor specii de păsări importate în baza unui permis eliberat de 

Secretariatul pentru Afaceri Interne SUA şi folosite pentru producerea momelilor artificiale 

pentru pescuit trebuie supuse aprobarii Departamentului de Agricultura al SUA. Aceste 

reglementari se aplica şi în cazul importului de piele cu pene de la specii de păsări infestate 

cu maladia Newcastle. 

2. Legume şi produse vegetale 

2.1 Interdicţii şi restricţii: 
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a) Fructe, legume şi peşte care se pot altera dar şi substanţe care degaja mirosuri neplăcute. 

       Plantele şi produsele din plantele enumerate mai jos, ce provin din ţările sau regiunile indicate, sunt 

supuse interdicţiilor sau restricţiilor referitoare la carantina plantelor sau reglementarilor Ministerului de 

Agricultura al SUA. 

 

Plante și produse din plante Țara de origine 

Ghinde proaspete Toate ţările, excepţie Canada 

Resturi de la stoarcerea trestiei de zahăr Toate ţările, excepţie Guam 

Sorg, semințe de bambus, inclusiv semințe 

din speciile familiei Bambuseae Favelotte 

Toate țările 

Muguri şi lăstari Toate țările 

Castane proaspete Toate țările 

Plante şi parti ale lor, inclusiv seminţe din 

speciile Chionachne, Polytoca, Sclerachne 

şi Trilobachne 

Toate țările 

Coji de citrice neprelucrate sau uscate Toate țările 

Plante şi nuci de cocos (Cocos nucifera) 

destinate plantării 

Toate țările 

Cafea, boabe neprăjite de cafea, fructe de 

pădure 

plante şi frunze cu destinaţia Porto-Rio sau 

Hawaii (vezi excepțiile) 

Toate țările 

Porumb (inclusiv ştiuleţii verzi şi frunze 

uscate) 

Toate ţările, excepţie Columbia Britanica și 

Alberta Canada, Mexic şi America Centrală de 

Sud 

Bumbac, plante şi parti din acesta planta, 

seminţe şi resturi din bumbac (vezi 

excepțiile) 

Toate țările 

Flori tăiate de azalee, camelie, iasomie, 

gardenie, liliac, trandafir, rododendron 

Toate țările, excepție Canada 

Flori tăiate de crizanteme Venezuela 

Butaşi Toate țările 

Fructe proaspete Toate ţările, excepţie făcând fructele care sunt 

cultivate în Canada și expediate din această țară 

Seminţe de sorg (vezi Sorghum vulgare) Toate țările 

Croix lachryma-jobi -plante şi parti de 

planta, inclusiv seminţe 

Toate țările 

Sorg de Alep (Sorshum halepense) -plante 

şi parti de planta, inclusiv seminţe (vezi 

excepţii) 

Toate țările 

Linte Toate țările 

Porumb (Zea mays), plante şi parti de 

plante, inclusiv seminţe (vezi excepţii) 

Toate țările 

 Iarba elefantului, (Pennisetum 

purpureum), părți și plante,  inclusiv 

semințe (vezi excepții) 

Toate țările 

Plante de pepiniera (vezi plante şi parti 

din aceste plante) 

Toate țările 

Nuci proaspete, ghinde şi castane Toate ţările, excepţie Canada 

Okra (Hibiscus esculentus), seminţe Toate țările 
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Plante şi produse din plante, inclusiv 

seminţe de mei fin (Pennisetum glacum) 

(vezi excepţii) 

Toate țările 

Plante şi parti din aceste plante de mei fin, 

altele decât seminţele, daca sunt capabile 

de reproducţie, speciile Polytoca (vezi 

Chionachne) 

Toate țările 

Cartofi (Solanum tuberosum) Toate ţările, exceptând Canada (fara districtul 

South Saanich din insula Vancouver, Columbia 

Britanica ) şi ins.Bermude 

Orez (Oryza sativa), inclusiv paie, pleava 

şi seminţele în coaja 

Toate ţările 

Rădăcini, tuberculi şi alte parti de sub 

pământ ale plantelor, excluzând bulbii 

Toate ţările 

Lăstari din specia Sclerachne (vezi 

Chionachne) 

Toate ţările 

Seminţe de palmieri şi de alţi arbori, 

arbuști și alte plante lemnoase 

Toate ţările 

Pământ, sorghum vulgare şi varietăţile 

sale, plante şi parti din aceste plante, 

inclusiv seminţele (vezi excepţii), Soudan-

grass (vezi Sorghum vulgare) 

Toate ţările 

Trestie de zahăr (Saccharum officinarum) 

inclusiv seminţe, plante şi toate partile din 

aceste plante, de asemenea resturi de la 

stoarcerea trestiei de zahăr (vezi excepții) 

Toate ţările 

Boabe de mazăre şi seminţe de sîngele  
voinicului (Lathyrus) 

Toate ţările 

Sorg dulce (vezi Sorghum vulgare) Toate ţările 

Euchlaena luxurians, planta şi părți ale 

acesteia 

Toate ţările 

Legume proaspete (exceptând cartofii şi 

guliile dulci) 

Toate ţările, excepţie Canada 

Cartofii dulci (Ipomoea batatas) Toate ţările 

Semințe de măzăriche și alte specii de 

Vicia 

Toate ţările 

Grâu (Triticum), seminţe şi produse 

măcinate din grâu cu excepţia fainii albe, 

paie, pleava, inclusiv semințe (vezi 

excepții) 

Afganistan, Africa de Sud, Algeria, Australia, 

Bangladesh, Bulgaria, Chile, China, Cipru, Rep. 

Democrată   Populară Coreea, Egipt, Spania, 

Grecia, Guatemala, Hong Kong, Ungaria, 

Pescadores, Quemoy şi Matsu, Insulele 

Falkland, India, Iran, Iraq, Israel, Italia, Japonia, 

Libia, Maroc, Mexic, Nepal, Oman, Pakistan, 

Portugalia, Romania, Rusia, Tanzania,  

Taiwan,Tunisia, Turcia şi Venezuela. 

 

 
2.2 Excepţii privind transportul pe cale poştală, în SUA, a materiilor vegetale din lista de mai sus: 

a) Coletele vor purta o eticheta de expediere în culorile verde şi galben, eliberată de Ministerul 
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Agriculturii din SUA şi transmisa expeditorului de către persoana autorizata pentru importul 

materiilor vegetale. Fiecare eticheta va purta adresa unui centru de carantina a legumelor unde 

vor avea loc controlul şi tratările necesare. Eticheta trebuie fixata pe colet, iar numele şi adresa 

destinatarului final nu trebuie înscrisa în exterior ci trebuie introdusa în colet. Coletele care 

poarta etichete ca cele prezentate mai sus şi intra pe terioriul SUA vor fi predate în carantina. 

Daca în urma inspecţiei efectuate conţinutul  

 

coletului corespunde reglementarilor de import şi nu este infestat, coletul va fi redresat şi îndrumat 

unei persoane autorizate să-l primească, conform documentelor originale. 

 

b) Produsele de mai jos sunt admise fara eticheta de expediere cu culorile verde şi galben, cu 

condiţia ca ele să fie supuse tratamentului corespunzător: 

- bulbi 

- cereale tratate 

- castane din Canada 

- seminţe neprăjite de cafea, excepţie făcând cele destinate pentru Porto-Rico  sau Hawai 

- tulpini, excepţie fac tulpinile de gladiole 

- ştiuleţi de porumb (verzi sau uscaţi) provenind din provinciile Columbia Britanica şi Alberta 

(Canada), America de Sud, America Centrala şi Mexic 

- frunze uscate de porumb (aceleaşi condiţii ca pentru ştiuleţi) 

- mătase de porumb 

- fire de bumbac pentru ambalare, fara seminţe 

- eşantioane comerciale de bumbac 

- făină din seminţe de bumbac 

- fructe şi legume de origine canadiana (excepţie: cartofi dulci, coacăze negre şi cartofi care 

provin din Newfoundland sau South Saanich, Columbia Britanica) 

- fructe şi legume ce provin din toate ţările, daca au fost zaharisite, uscate sau tratate intr-un  alt fel, sau 

dacă sunt folosite în scopuri medicale, de analiză sau de fabricație. 
- plante pentru ierbar, cu excepţia plantelor iarba dracului/neghina şi a celor pe cale de dispariţie 

- albine domestice din Canada 

- lipitori 

- licheni lipsiţi de pământ 

- fasole mexicana 

- ciuperci 

- orez alb prelucrat 

- conuri de brad, păstăi uscate, şi parti din plantele care produc seminţe uscate 

- seminţe de: plante de câmp, legume şi plante cu înflorire anuala, bianuala  sau  permanente, 

erbacee (fara seminţe de lucerna, porumb, kenaf, gess, linte, okra, orez, grâu, măzăriche) 

- trifoi alb 

- trufe 

- legume-vezi fructe şi legume 

 
2.3 Material de ambalaj. 

 

Coletele conţinând paie, ierburi şi orice alte materiale vegetale utilizate la ambalarea diferitelor 

obiecte, nu sunt acceptate la import în SUA. Daca  nu  au  fost  folosite  în prealabil cu plante vii şi 

daca nu au pământ pot fi folosite ca materiale de ambalat  următoarele materiale vegetale: 

- paie de hrişcă 

- cărbune din lemn 

- nisip de coral de Bermuda (fara pământ conform atestării Directorului din Ministerul 
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Agriculturii din Bermuda) 

- pluta măcinată 

- turba concasata 

- perlita 

- celuloza polimeră stabilizata 

- rumeguş 

- aşchii 

- sphaigne (specie de muşchi din care se formează turba) 

- fibre  vegetale, inclusiv fibre de  nuca  de cocos şi de Osmunda, dar exclusiv fibre de 

trestie de zahăr şi bumbac netratat 

Nota: Coletele admise pentru expedierea în SUA care conţin materiale vegetale a  căror  intrare nu a 

fost autorizata în aceasta ţară şi care sunt contaminate de către aceste materiale  pot fi distruse sau 

retrimise în ţara de origine conform reglementarilor în vigoare. 

 

2.4 Insecte şi pământ. 

- trimiterile poştale care conţin insecte vii, bacterii, ciuperci sau alte organisme vii şi eşantioane 

de pământ, trebuie să aibă o etichetă eliberată de către Direcţia Protecţiei Plantelor şi Carantinei, 

Ministerul Agriculturii din SUA.. 

2.5 Organismele provenite dintr-o mutaţie genetica. 

- trimiterile poştale care conţin organisme vii, plante, bacterii, ciuperci, viruşi, insecte, molii, 

melci, protozoare sau alte animale nevertebrate, plante parazite, provenite dintr-o mutaţie 

genetica sau orice alt organism înrudit cu speciile sus menţionate  trebuie  să poarte o etichetă 

eliberată de către: Biotechnology, Biologics and Environmental Protection Division,US 

Department of Agriculture. 

 

3. Materiale periculoase 

- din categoria obiectelor interzise fac parte materialele explozive, materiale inflamabile ca 

lichidele pirofosforice sau combustibile, materiale solide inflamabile, materiale lichide  sau 

solide corozive sau oxidante, gaze comprimate şi otrăvuri (conform art. 20, Colete 

Poştale, Actele UPU, Washington 1989).  

 

4. Materiale radioactive 

- prin materiale radioactive se înţeleg numai materialele, din categoria celor care  au cantităţi 

reduse de materiale radioactive, cu excepţia instrumentelor, obiectelor şi dispozitivelor care 

conţin uraniu natural sau thoriu; nivelul de activitate trebuie să se înscrie în anumite limite, fara 

să depăşească următoarele: 

 
 

 

Articolele şi limitele de cantitate 

Natura conţinutului Instrumentul de măsură şi 

limite 

Limite pachet Limite materiale 

Solide 
-3 -4

 

Forme speciale…..10
-3

A12… 0.1 A1…… 10  
-
A
4  1

 

Alte forme……….10  A …………………………………………….0.1A2………………….   10  A2 

Lichide 

Apa tratata cu 
tritiu 0.1 Ci/litru… ........................................................ 100 Curies 

0.1 Ci la 

1.0  Ci/1… ................................................................ 10 Curies 
1.0 Ci/litru… .......................................................... 0.1 Curies 

Alte lichide………...10  A2………… 10 A2………..10 A2 
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1. Pentru mixturi de radionuclide aceste valori se aplică pentru tutun și vopsele fluorescente 

3.     Valorile A1 și A2 pentru radionuclidele specifice 

        

5. Produse farmaceutice 

5.1 Generalităţi 

- produse contrafăcute sau fals etichetate, medicamentele, instrumente de diagnosticare sau 

terapeutice, cosmetice, medicamente noi neaprobate trebuie să respecte legea federala din 25 

iunie 1938 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act), cu modificările corespunzătoare,  şi care nu 

respecta art. 801 al legii. 

5.2 Produsele biologice 

- orice produs biologic care a fost difuzat sau fabricat şi tratat de către o instituţie fără licenţă 

sau o instituţie a cărei licenţă a fost suspendata sau retrasa. 

- orice produs biologic ce nu poarta mărcile stabilite prin decretul 42USC 262, Legea 

Serviciului de Sanatate Publica, Produse Biologice. 

5.3 .Substante infecţioase 

- substanţele infecţioase care conţin microorganisme vii sau toxinele lor, care se presupune ca pot 

provoca boli animalelor sau oamenilor şi a căror dimensiune este mai mica de 50 mm, sunt 

acceptate ca import sau în tranzit prin SUA,  cu condiţia  să fie ambalate  în  felul următor: 

I. recipientul care vine în contact cu substanţă  trebuie să fie  învelit  intr-un tub  de proba sau intr-o 

fiola, ermetic sigilata, impermeabila, etc., care la rândul lor să fie inserate intr- un al doilea 

recipient impermeabil şi durabil 

II. acest ultim recipient trebuie să fie înconjurat, cat mai mult, la baza şi pe parti de  câlţi, lână, care 

să permită îmbibarea eventuala a conţinutului recipientului în caz de scurgere. Aceşti recipienţi 

trebuie să fie plasaţi în interiorul unor rezervoare de fibra în vederea transportului 

III. importul oricăror substanţe infecţioase care pot provoca boli animalelor domestice este 

condiţionat de eliberarea unui permis de la Serviciul de Control al Sanatatii Plantelor şi 

Animalelor din Ministerul Agriculturii, Serviciul Veterinar,Washington, DC 20250. 

 

 

5.4 Seruri. 

- orice  fel  de  ser, vaccin,  viruşi  sau alte  produse biologice destinate tratării animalelor 

domestice 

- orice vectori, culturi, sau colecţii de organisme, viruşi sau derivaţii lor, care pot provoca boli 

animalelor   trebuie să fie însoțite de un permis eliberat importatorului  de către Ministerul 

Agriculturii, Serviciul de Control  al Sănătății  Plantelor și Animalelor, Serviciul Veterinar, 

Washington, DC 20250. 

Gaze 
2
 

Tritiu ……………...2 
-
C
4 
uries  .................. …20

-3
Curies……2 C

-4
uries 

Forme speciale……10 
-4
A1………………...10

-3
A1………..10

-4
A1 

Alte forme…………10  A2………………..10  A2………..10  A2 
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5.5 Produse care emit radiaţii 

- orice produs electronic care emite radiaţii contrar normei aplicabile prescrise în virtutea 

decretului 42 USC 263 şi care nu beneficiază de o derogare. 

 

6. Trimiteri recomandate 

- trimiterile poştale recomandate (cu excepţia pachetelor mici) conţinând monezi, platina, aur sau 

argint, prelucrate sau neprelucrate sau alte obiecte preţioase, valori la purtător,  sunt considerate 

trimiteri de corespondenta, dar sunt tratate conform dispoziţiilor legilor vamale în vigoare daca 

sunt pasibile de plata unor taxe vamale. 

 

- (Circulara UPU 85/19.05.2014) De la 1 iulie 2014, Urnele cu Cenușă pot fi transmise în SUA 

numai prin serviciul EMS. Nu se acceptă urnele expediate prin poșta recomandată. 

 

7. Arme de foc 

7.1 Marcare. Fiecare trimitere care conţine o arma de foc (arme de foc cu proiectile, cu acţiune 

mecanica, arme cu gaz sau aer comprimat) trebuie să aibă în exterior menţiunea: ARMA DE 

FOC, scrisa cu litere majuscule, având o înălţime minima de 2,54 cm şi o lăţime 

corespunzătoare. 

7.2 Arme de foc care ar putea fi ascunse: 

a) Sunt considerate susceptibile de a putea fi ascunse de o persoana următoarele armele de foc: 

pistoale şi revolvere; puşti de vânătoare a căror ţeavă are o lungime mai mica de 45,72 cm; puşti 

a căror ţeavă au o lungime mai mica de 40,64 cm; puşti de vânătoare sau puşti a căror ţeavă a 

fost scurtata la o lungime mai mica de 66,04 cm sau adaptate astfel încât să poată fi ascunse de 

o persoana. Aceste arme de foc nu sunt admise decât daca  sunt destinate ofiţerilor activi ai 

forţelor militare terestre, maritime şi aeriene, ofiţerilor activi ai Gărzii de Coasta a Corpului de 

Marina, ofiţerilor Gărzii Naţionale sau Miliţiei unui Stat, Teritoriu sau District din SUA, 

funcţionarilor SUA, în a căror atribuţiuni oficiale intra semnarea mandatelor de arestare, agenţi 

poştali, funcţionari şi agenţi SUA însărcinaţi  cu aplicarea legii,  persoane  în sarcina cărora 

intra păstrarea de bunuri ale SUA, ale unui singur Stat, Teritoriu sau District din SUA, 

fabricanţi şi comercianţi de arme de foc. Expeditorul trebuie să fie un fabricant, un comerciant 

sau o persoana care aparţine uneia dintre categoriile autorizate, desemnate mai sus. 

b) Trimiterile poştale care conţin arme de foc care ar putea fi ascunse trebuie să aibă pe  lângă 

menţiunea “arme de foc” şi calitatea destinatarului, de exemplu, ”pentru un ofiţer  de armata”, 

”pentru un comerciant”, după caz. Trimiterea trebuie să fie însoţită de un certificat ce atesta ca 

destinatarul aparţine efectiv unei categorii autorizate de a primi  arme de foc pe cale poştală şi 

de un certificat de la o autoritate competenta a SUA care atesta ca armele de foc sunt realmente 

destinate utilizării lor în scopuri legitime. 

c) Destinatarul fiecărei trimiteri poştale ce conţine o arma de foc care poate fi ascunsa, în afara de 

cazurile în care acesta este un fabricant cunoscut, trebuie să se prezinte  

 
     Personal la biroul poştal şi să-şi dovedească identitatea sa înainte de a intra în posesia trimiterii. 

Seful instituţiei poştale semnalează Politiei: localitatea, numele şi adresa fiecărei persoane ce 

primeşte o arma de foc prin posta. 

 

7.3 Permise: pentru importul puştilor, carabinelor, revolverelor şi pistoalelor, cu excepţia celor cu 

calibru mai mic sau egal cu 1,27 cm, fabricate înainte de 1898, a mitralierelor, şi puştilor în 

întregime automate, destinatarul va prezenta autorităţilor vamale un permis  eliberat de către 

Departamentul Statului în care locuieşte. 

7.4 Arme vechi: restricţiile de mai sus nu vizează armele de foc vechi fabricate înainte de 1898, 

expediate ca piese de muzeu sau curiozităţi. 
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8. Cuţite 

Cuţitele a căror lama se deschide automat prin presiune manuala sau buton sau alt dispozitiv 

amenajat intr-un mâner, pot fi expediate prin posta daca ele sunt adresate: 

a) funcţionarilor şi agenţilor desemnaţi mai jos, însărcinaţi cu procurarea sau cumpărarea acestor 

cuţite în vederea folosirii lor în cadrul activităţilor cerute de funcţia lor sau de organismele din care 

fac parte: 

- civili autorizaţi cu aprovizionarea sau ofiţeri angajaţi ai Guvernului Federal 

- ofiţeri autorizaţi cu aprovizionarea Gărzii Naţionale, Gărzii  Naţionale  Aeriene sau 

miliţiei unui Stat, Teritoriu sau Ţinutului Columbia 

- funcţionari sau agenţi autorizaţi cu aprovizionarea municipalităţii ţinutului Columbia sau 

autorităţilor oricărui stat, teritoriu sau orice alta subdiviziune rurala, urbana sau politica 

a unui stat sau teritoriu. 

       b) fabricanţilor acestor cuţite sau persoanelor care comercializează în mod oficial aceste  

cuţite, la executarea unei comenzi făcute de către o persoana desemnata la rubrica 124.55 din  

Manualul Serviciului Poştal Intern. 

 

9. Condiţii Generale 

Interdicţiile următoare se aplica tuturor trimiterilor poştale admise condiţionat sau nu: 

a) orice trimitere al cărui exterior poarta o inscripţie cu caracter injurios sau compromiţător 

b) orice articole extrase, produse sau manufacturate parţial sau în totalitate în alte ţări, de către 

condamnaţi cu pedepse de recluziune, de munca forţată sau de către lucrători sancţionaţi penal. 

 

10. Produse alimentare admise condiţionat la import (circularele B.I.-UPU nr. 408/2003, 

36//2004, 280/2004) 

Informaţii cu privire la produsele alimentare şi la noile reglementari  emise de FDA (Food  and 

Drug Administration) în urma adoptării Legii Sanatatii Publice şi a Masurilor Împotriva 

Bioterorismului-2002: 

Ca urmare a reglementarilor dispuse în “Food and Drug Administration under the Public Health 

Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002” începând cu data de 12 

decembrie 2003 pentru toate expediţiile ce conţin mâncare şi sunt adresate SUA trebuie transmisa o 

notificare ce anunţă expedierea lor la destinaţie. 

Prin mâncare se înţelege :  

(1) produsele alimentare şi de băut de uz uman şi animal;  

(2) guma de mestecat; 

(3) materiale componente ale acestor articole (pesticidele şi derivatele din mâncare folosite în alt 

scop decât cel alimentar nu fac parte din aceasta categorie). 

 

     Instrucţiunile pentru completarea notificării prealabile cu privire la expedierea produselor 

alimentare sunt prezentate la adresa web:     http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pnstepm.html. 

    Un index pentru paginile care vă pot fi de ajutor pentru accesarea interfeţei prin care este  

prezentata notificarea prealabila, este oferit la adresa http:/www.cfsan.fda.gov/~furls/helpol.html. 

Întrebările şi răspunsurile cu privire la notificarea prealabila pot fi accesate la: 

http:/www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqaguid.html. 

 

Pentru informaţii suplimentare, îl puteţi contacta pe:  

Dl. Joseph L. McCallion 

Deputy Director 

Division of Import Operations and Policy (HCF-170) 

Food and Drug Administration 

Tel: (+1 301) 443-6553 

 

11. Substanțe controlate 

http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnstepm.html
http://www.cfsan.fda.gov/~furls/helpol.html
http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqaguid.html
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Cu excepția celor prevăzute mai jos, toate substanțele controlate identificate în Codul 21 al 

Regulamentelor Federale (21 Code of Federal Regulations) 1308 sunt interzise. 

O listă a substanțelor interzise poate fi accesată la : www.deadiversion.usdoj.gov 

O substanță controlată este orice medicament narcotic, halucinogen, stimulent, sau depresiv indicat în 

Listele I pînă la V din Actul Substanțelor Controlate în Codul 21 al Statelor Unite (801 U.S.C) și 

reglementările de implementare în 21 C.F.R. 1300. 

Substanțele controlate pot fi expediate prin poștă în condiții limitate de către expeditorii 

autorizați/înregistrați către destinatarii autorizați cînd toate cerințele indicate sunt îndeplinite:  

 

 the Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 801 et seq. and 21 C.F.R. Part 1300 et seq.); 

 the Import and Export of Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 951 et seq. and 21 C.F.R. Part 

1312 et seq); 

 18 U.S.C. 1716 și, 

 

 the United States Postal Service Domestic Mail Manual (DMM) 601.11.11. 

      Actul substanțelor controlate poate fi găsit la: 

      www.dea.gov/pubs/csa.html  

      www.access.gpo.gov/uscode/title21/chapter13_subchapteri_.html 

      

       Conform "Compliance Policy Guide", revizuit în iunie 2004 şi emis de "US Food and Drug 

Administration" următoarele articole nu necesita notificări: produsele alimentare ce sosesc prin posta 

internaţionala, produsele alimentare care se afla în posesia sau însoţesc o persoana fizica, alimentele preparate 

de către persoane fizice în domiciliul acestora şi trimise în calitate de cadouri personale sau în scop 

necomercial către o persoana fizica din SUA sau mâncare importata sau oferita în scopuri necomerciale, ca de 

exemplu: 

 produse alimentare făcute în casa, inclusiv trimiteri militare, civile, diplomatice, sau 

adresate agenţiilor guvernamentale 

 alimente achiziţionate de către un calator şi expediate prin posta către rezidenta acestuia din 

SUA 

 cadouri achiziţionate de la un agent comercial şi expediate de către cumpărător. Daca 

agentul comercial expediază prin posta aceste produse în nume propriu atunci prevederea 

referitoare la obligativitatea notificării este aplicabila. 

Persoanele juridice care doresc să expedieze produse alimentare trebuie să obţină în continuare în 

prealabil un număr de notificare din partea "US Food and Drug Administration (FDA)". 

Biroul Federal Pentru Vamă şi Protecţia Graniţelor (CBP) şi FDA solicita un efort de buna voinţa 

cu privire la respectarea noilor reglementari ce cuprind notificarea prealabila în cazul produselor 

comestibile importate în SUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/
http://www.dea.gov/pubs/csa.html
http://www.access.gpo.gov/uscode/title21/chapter13_subchapteri_.html
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
1. Completarea declaraţiilor vamale 

   Indiferent de ţara de origine, declaraţiile vamale care furnizează informaţii exacte despre 

conţinutul şi valoarea trimiterilor, trebuie să însoţească orice colet poştal şi să fie fixate (lipite) 

foarte bine pe acesta. 

2. Necesitatea ataşării facturilor 

a) o declaraţie vamală, conform prevederilor UPU,  care  furnizează  informaţii  exacte despre  

conţinutul şi valoarea lui, trebuie să  însoţească  fiecare colet poştal, fiind lipita  sau ataşată solid 

pe el. Daca trimiterea este de natura comerciala, ea  trebuie  să  fie însoţită şi de o factura 

comerciala care va fi introdusa în orice  colet  care  poarta declaraţia vamală. 

b) o declaraţie vamală CN23 sau o factura sunt necesare numai daca formularul CN22 lipit  pe 

trimiterea care conţine mărfuri nu a fost completat astfel încât să ofere o descriere exacta a 

valorii şi conţinutului coletului. Aceasta procedura este întotdeauna recomandata când este 

vorba de trimiteri cu caracter comercial a căror valoare se exprima în cifre. Pachetele, altele 

decât coletele poştale trebuie să poarte lângă adresa şi o eticheta de tip CN22 sau menţiunea 

“Poate fi deschis în scopul verificării  vamale  înainte  de  distribuire” sau o indicaţie de acest 

gen pentru a arata ca se renunţă, în mod expres, la inviolabilitatea pachetului în cauza şi se 

permite lucrătorilor vamali, să deschidă pachetul, fara a fi necesară prezenta destinatarului. 

c) în caz ca valoarea totala a unei expediţii depăşeşte suma de 500 USD, trebuie furnizata o factura 
vamală speciala în cazul în care marfa nu face parte dintr-o categorie speciala scutita de 
reglementările vamale ale SUA. Toate informaţiile necesare referitoare la trimiteri, pot fi 
obţinute de la oficiile consulare ale SUA, care eliberează formularele respective. Daca factura 
vamală speciala este anexata trimiterii, importul în SUA va fi facilitat; în acest caz nu va fi 
ceruta nici o alta factura sau declaraţie de valoare. 

d) orice trimitere care include o factura, trebuie să poarte pe lângă adresa, menţiunea  “Invoice 

enclosed”(Factura inclusa). Daca o factura nu poate să fie introdusa intr-o trimitere sigilata, ea 

va trebui să fie fixata pe trimitere. 

e) Orice nerespectarea a uneia dintre prescripţiile menţionate mai sus va avea ca efect întârzierea 

vămuirii trimiterilor de către autorităţile vamale ale SUA . 

f) Daca valoarea trimiterii poştale este superioara valorii de 1000 USD, destinatarul este obligat să 

întocmească un dosar şi să completeze un formular vamal  de  intrare (intrare  de bunuri de 

consum) pe care îl poate procura de la cel mai apropiat port vamal. Este necesară şi o factura 

comerciala. 

Notă: Pe lângă taxele vamale plătite se va cere destinatarului o taxa forfetara pentru orice trimitere 

poştală pasibila de drepturi sau taxe. În cazul în care drepturile vamale plătite pentru o trimitere 

poştală sunt returate ulterior în totalitate se returează şi taxele poştale. 

g) Trimiterile ce conţin accesorii pentru haine sau produse textile care provin din Hong Kong, Guam, etc, 

trebuie să fie însoţite de un formular de intrare în ţară, oricare ar fi valoarea lor. 

 
Articole clasificate in subcapitole III și IV , capitolul 99, HTSUS 

  - Portofele şi alte obiecte plate                                    - Bagaje 

  - Flori şi frunze, artificiale sau conservate                  - Articole de modă  

  - Blana, articole din blana                                            - Plastic, articole diverse din plastic  

  - Mănuşi                                                                       - Fibre și produse textile 

 - Pălării şi turbane                                                        - Fulgi și produse din fulgi 

  - Articole de încălțat                                                     - Mobilier   

  - Genţi                                                                           - Saltele 

 

 - Piele, articole din piele                                                 - Cauciuc, articole diverse din cauciuc 

 - Perne şi perniţe                                                             - Garnituri pentru pălării 
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  - Pantofi 

  Limita valorii acestor articole este fixata la 250 USD 

 

3. Importanta ataşării certificatelor de origine, a permiselor de import etc. 

Cu excepţia articolelor de mai jos, orice obiect de origine străină importat în SUA sau ambalajul lui 

trebuie să poarte intr-un loc cat mai vizibil o marca permanenta care să nu poată fi ştearsă şi care să 

indice, atât cat permite natura sa, numele ultimului cumpărător din SUA, în limba engleza, sau în 

limba tarii de origine. 

Următoarele obiecte nu au nevoie în mod obligatoriu de o marca: 

1) obiectele care sunt imposibil de marcat 

2) obiectele care se pot deteriora nu pot fi marcate înaintea expedierii lor în SUA 

3) obiectele  care  nu pot  fi marcate înaintea expedierii lor în SUA decât cu preţul unei 

cheltuieli care anulează interesul importului lor 

4) obiectele a căror marca de conţinut indica suficient originea lor 
5) articole ce conţin substanţe brute 

6) obiectele importate pentru uzul importatorului care nu sunt destinate  vânzării în forma   lor din 

import sau sub alta forma 

7) obiectele care urmează să fie prelucrate în SUA de importator 

8) obiectele a căror origine trebuie cunoscuta de utilizatorul final datorita caracteristicilor acestor 

obiecte sau datorita circumstanţelor în care s-a efectuat importul lor, deşi nu apare marcata 

originea lor 

9) obiectele care au fost produse în urma cu 20 ani 

10) obiectele menţionate în Traesury Decisions 49690, 49835, 49896 

11) obiecte care nu pot fi marcate după import decât cu preţul unei cheltuieli interzise din punct de 

vedere economic cu excepţia cazului în care există intenţia de a eluda marcarea 

12) obiecte a căror valoare nu depăşeşte 1 USD care pot fi importate fara perceperea de 

drepturi vamale 

13) obiecte  importate intr-o zona libera   sau intr-un antrepozit vamal, care sunt destinate 

exportului imediat sau transportului şi exportului 

14) produse de pescărie care sunt scutite de taxe vamale 

15) produse care provin din teritoriile SUA 

16) produse exportate din SUA şi reimportate 

17) cadouri expediate de către persoane străine persoanelor domiciliate SUA, cu condiţia ca 

valoarea globala a obiectelor scutite de  drepturi  de vamă importate de către o persoana   şi pe o 

zi să nu depăşească 10 USD. 

În cazul în care pentru un obiect este necesară marcarea, acesta este ambalat iar conţinutul trebuie să 

poarte marca tarii de origine cu excepţia cazului în care conţinutul este transparent şi marca ceruta nu 

poate fi vizibila pe obiectul în sine. Cerinţele punctelor 6), 7), 8), 12) şi 16 de mai sus nu se aplică în cazul 

recipienților obișnuiți. 

 
4. Mărci speciale impuse pentru anumite obiecte de origine străină importate în SUA 

 

a) mecanisme de ceas şi de cronometrare care trebuie să aibă gravate, înscrise sau inscripţionate pe 

fiecare capac următoarele: numele tarii de fabricaţie, al fabricantului sau clientului, numărul de 

rubine conţinute (în cuvinte), numărul şi categoria reglajelor. 

b) cadranele obiectelor mai sus menţionate, fixate sau nu pe obiectele în cauza, trebuie să aibă 

numele tarii de fabricaţie, gravat, scris sau inscripţionat intr-un loc vizibil. 

c) cutiile de montura pentru obiectele mai sus  menţionate altele decât cele care reprezintă  un 

simplu ambalaj trebuie să aibă numele complet al fabricantului, numele tarii de fabricaţie, 

gravate, scrise sau inscripţionate intr-un loc vizibil; 

 

Toate marcajele descrise la punctele a, b şi c pot fi făcute şi după importul obiectelor respective. 

d) ceasuri şi accesoriile lor, aparate de măsurat viteza, distanta sau aparatele de control a vitezei 
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aparatelor mecanice trebuie să aibă gravate, scrise sau inscripţionate, intr-un loc vizibil numele 

tarii de fabricaţie, al fabricantului sau al beneficiarului precum şi numărul de rubine; la fel şi 

cutiile care conţin aceste obiecte; funcţie de caz, aceste marcaje pot fi aplicate după import 

e) obiectele următoare trebuie să aibă locul de origine marcat intr-un mod vizibil astfel încât să nu 

poată fi şters: 

  - cuţite cu lama pliabila sau mobila 

 - cuţite cu lama fixa inclusiv furculiţa, săbii sau topoare 

  - maşini de tuns, foarfece şi lamele acestor instrumente 

  - maşini de ras şi parti ale acestora 

  - ace chirurgicale şi hipodermice, alte instrumente de chirurgie, instrumentar dentar, instrumente şi 
aparate ştiinţifice şi de laborator, de măsură şi matematice, fabricate în întregime sau parţial din 
metal; cleşti, pense, pensete, balamale 

 - containere termoizolatoare cu vid total sau parţial, pentru menţinerea temperaturii, matriţe pentru 

monezi şi pistoane 

 

5. Prescripţii vamale şi altele 

 

a) Următoarele obiecte sunt scutite de drepturi vamale: 

- orice obiect al cărui import este admis cu excepţia produselor din tutun şi parfumurilor care conţin 

alcool, trimise sub forma de cadou “bona fide”, cu condiţia ca valoarea globala a trimiterilor 

primite de către o persoana intr-o singura zi să nu depăşească 25 USD 

- orice obiect al cărui import este admis cu excepţia produselor din tutun, a cărui valoare este mai 

mica de 10 USD, daca nu a făcut parte dintr-o expediţie mai mare,  trimisa separat în scopul 

sustragerii de la reglementările vamale 

- eşantioane utilizate de SUA numai în vederea strângerii de comenzi pentru produsele din ţările 

străine, daca valoarea unui eşantion nu depăşeşte 1 USD sau daca eşantionul este marcat, perforat, 

desfăcut sau tratat astfel încât să nu poată fi nici vândut nici folosit altfel decât ca eşantion 

- cărţi, broşuri, pamflete 

- imprimate folosite la producerea de cărţi ce vor fi exceptate de drepturi vamale 

- imprimate emise de către instituţiile literare sau ştiinţifice, folosite cu titlu de abonament sau la 

schimb 

- imprimate produse de către particulari, cu caracter nepublicitar, pentru difuzarea gratuita cu titlu 

privat 

- carnete de trecere vamală şi parti ale acestora, în engleza sau în franceza (şi în alte limbi) 

- ziare 

- periodice 

- cărţi de muzica sau partituri muzicale 

- hărţi geografice, atlasuri şi hărţi maritime 

- fotografii, gravuri, stampe, litografii, gravuri pe lemn şi ilustrate imprimate în relief sau broşate şi 

cu o vechime de cel puţin 20 de ani în momentul importării lor 

- imprimate produse printr-un procedeu litografic pe o hârtie de o grosime maxima de 0,020 inci 

sunt pasibile de plata unei taxe de 6 cenţi pe livra (lb) 

- alte imprimate susceptibile de a face obiectul drepturilor  de autor sunt pasibile de un  drept ad 

valorem de 2%; altfel, taxa aplicata este de 71,2 %. 

 

b) Ceaiul este scutit de taxe vamale dar este supus examenului vamal care va aprecia integritatea, 

calitatea şi va verifica daca este indicat consumului. Totuşi aceasta verificare nu  

 

este necesară pentru eşantioanele de ceai importate în trimiteri originare din ţările producătoare 

pana la greutatea de 2 livre, daca nu sunt destinate vânzării. 

 

6. Dispoziţii referitoare la reţinerea în vamă a trimiterilor poştale ca urmare a unei false 

declaraţii privind conţinutul lor 
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 Mărfurile expediate pot fi reţinute ca urmare a declarării incorecte/false a conţinutului lor. 
Reglementările vamale ale SUA prevăd ca toate obiectele al căror import este interzis şi toate  
obiectele  care sunt importate sau introduse ilegal în ţară, inclusiv obiectele care   pot fi reţinute 
conform legilor vamale, din cauza facturii sau declaraţiei false sau frauduloase sau din cauza unui 
act sau a unei omiteri voite a expeditorului, vânzătorului, proprietarului, importatorului, 
destinatarului sau a unui agent oarecare având sau putând avea ca efect de a priva SUA de 
drepturile legale ce i se cuvin, să fie imediat reţinute şi remise funcţionarilor vamali pentru a fi 
tratate conform legilor vamale. 

Toate obiectele care conţin sau sunt bănuite ca ar conţine mărfuri al căror  destinatar  refuza 

primirea sau refuza să facă o declaraţie formala atunci când estimarea valorii depăşeşte valoarea 

declarata, vor fi înmânate funcţionarilor vamali pentru a fi tratate după legile vamale, agenţii vamali 

urmând să asigure documente care să dovedească frauda agenţilor poştali. În toate cazurile în care 

au fost reţinute obiecte de către funcţionarii vamali, aceştia se obliga să anunţe destinatarii, 

specificând motivul reţinerii. Acest motiv trebuie să apară şi pe chitanţa trimiterilor recomandate. 

 

7. Teritoriile SUA care intră in jurisdicția Uniunii, conform articolului 23 din Constituţie 

- Guam, Porto Rico, Samoa, ins. Virgine SUA 

- teritoriile din Pacific cuprind insulele: Marshall (inclusiv Kwajelein, Eniwetok şi  Majuro), 

Caroline (inclusiv Kusaie, Ponape,Truk, Ulithi, Yap şi Palaos) şi Mariane (inclusiv Saipan şi 

Tinian, dar fara posesiunea SUA a Guamului). 

 

8. Obiecte interzise 

- obiectele interzise în SUA sunt interzise şi în teritoriile enumerate mai sus. 

- totuşi, informaţiile oferite la secţiunea 2, referitoare la importul plantelor, etc, nu se aplica în 

Guam, Samoa, Ins. Virgine (SUA). În schimb sunt aplicate în Porto-Rico. 
 

Importul de ţigarete destinate uzului personal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii este în mod 

general interzis, ţigaretele importate putând fi distruse în virtutea legislaţiei naţionale. 

Ţigaretele pot fi importate legal pe teritoriul SUA numai daca se respecta condiţiile enunţate la 

secţia 1681a, titlul 19 din Codul Statelor Unite. De asemenea, sunt necesare următoarele 

documente: 

- certificat, semnat de producător (sau de un funcţionar autorizat reprezentând acest producător), 

indicând ca numitul producător a prezentat departamentului american al sănătăţii şi serviciilor 

umanitare (US Secretary of Health and Human Services) o lista a ingredientelor adăugate tutunului 

pentru producerea ţigaretelor; 

- certificat, semnat de importator, indicând ca ambalajul ţigaretelor poarta avertismentele prescrise 

de lege; 

- certificat, semnat de importator, indicând ca acesta a respectat şi va continua să respecte un plan 

de rotaţie aprobat de Comisia federala de comerţ (Federal Trade Commission); 

- în cazul în care ţigările poarta o marca înregistrată americana, certificat, semnat de proprietarul 

mărcii de comerţ (sau de o persoana autorizata să acţioneze în numele sau), indicând ca proprietarul 

consimte să se importe ţigaretele pe teritoriul SUA. 

 

Excepţii la obligaţiile mai sus menţionate: 

 

1. Ţigaretele importate în SUA de un calator pentru uzul sau personal (în general 200 ţigarete). 

Ţigaretele pot fi importate de calator în bagaj sau pot fi transportate în SUA în contul acestui 

călător. 

2. Ţigaretele importate în SUA în scopul unic de a se efectua analize, în cantităţi adecvate acestui 

context. Importatorul trebuie să certifice, într-o formulare ceruta de Secretarul american al 

Trezoreriei , ca el este producător de ţigarete, un organism guvernamental federal sau de stat, o 

universitate sau este intr-un alt fel angajat intr-o activitate de cercetare. Trebuie de asemenea să 

certifice ca ţigaretele vor fi utilizate numai în scopul cercetărilor şi nu vor fi vândute pe piaţa 
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interna. 

3. Ţigaretele destinate unui scop necomercial sau destinate a fi reexportate să reambalate 
 

      Pentru orice informaţie specifică privind aceste exigente, va rugam să consultaţi site-ul Web al 

Biroului american al vămilor şi al protecţiei frontierelor (U.S. Customs and Border Protection) 

(www.cbp.gov ) 

      În consecinţă, orice persoana care primeşte produse din tutun prin curier sau printr-un  serviciu 

comercial de distribuire trebuie să plătească taxele şi drepturile de accize aplicabile, mai puţin în 

cazul în care aceasta se încadrează în excepţiile mai sus menţionate. 

 

     Toate substanţele reglementate de Codul de regulamente federal al Statelor Unite ale Americii 

(Code of federal regulations-C.F.R.), titlul 21, secţiunea 1308, sunt interzise. O lista a substanţelor 

reglementate este disponibila la adresa www.deadiversion.usdoj.gov. 

Substanţele reglementate cuprind toate stupefiantele, halucinogenele, stimulantele şi 

antidepresivele care figurează în nomenclaturile de la I la V din legea substanţelor reglementate, 

titlul 21 din Codul Statelor Unite (United States Code-USC), secţiunea 801, şi regulamentul de 

aplicare al C.F.R., titlul 21, secţiunea 1300. 

Substanţele controlate pot fi transmise prin posta, în circumstanţe particulare, de către expeditori 

autorizaţi şi/sau înregistraţi către destinatari autorizaţi, cu condiţia ca toate dispoziţiile pertinente 

din textele de mai jos sunt respectate: 

a) Legea substanţelor reglementate 

b) Legea privind importul şi exportul substanţelor reglementate 

c) 18 U.S.C.          

d) Manualul Serviciului Poştal al Statelor Unite pentru curier intern (Domestic Mail Manual-

DMM) 

Circulara UPU 59/04.04.2016 

     Biroul Vamal și Controlul Frontierelor (CBP), a anunțat că,  începînd cu 10 martie 2016 a 

majorat de la 200 $ pînă la 800 $ suma limită pînă la care bunurile aduse de o persoană într-o 

singură zi sunt scutite de taxe vamale. 

Ca urmare a acesteia, marfa în valoare de pînă la 800 $ în prezent, corespunde cerințelor de 

scutire a taxelor după principiul ”de minimis”, și urmează aceleași proceduri și restricții care au 

fost aplicate anterior pentru mărfurile în sumă de 200 $. Este de menționat faptul că, această 

facilitate poate fi anulată în cazul în care este folosită pentru a ocoli oricare act legislativ sau de 

reglementare național relevant și că CBP are dreptul să solicite o declarație vamală oficială 

pentru orice trimitere în care sunt necesare informații suplimentare legate de răspundere sau de 

securitate.  

 

 

 

http://www.cbp.gov/
http://www.deadiversion.usdoj.gov/

