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

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06  Toate animalele vii cu excepția elbinelor și lipitorilor. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Albine și lipitori. Vezi a doua parte, pct. 2.11 și 2.1.2. 

    

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Carne și organe proaspete. 

   

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice. 

 

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 și produse din lapte – în funcție de natură și origine importul este interzis fie 

  reglementat. Ouă de pasăre. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Miere naturală. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. și 2.1.3. 

 

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

                      

Poziție Cod S.H Nu există informații  

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04  Plante vii, butași, altoiri contaminate cu paraziți periculoși pentru recolte. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate plantele vii sunt supuse unui test de imunitate. 

  Derogările sunt emise de Serviciul de Protecție al Vegetalelor, Ministerul  

  Agriculturii, 189 B, strada Tay Son, district Dong Da, Ha Noi. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01-07.14  Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziți periculoși pentru culturi. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2. 
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Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.14  Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziți periculoși pentru culturi. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct. 2.2. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

10.01-10.08  Toate cerealele. 

  

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     Nu există informații 

   

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

  medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.01-12.14  Toate tipurile de semințe, boabe, plante, plante industriale sau contaminate cu 

  paraziți periculoși pentru culturi. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Semințe și boabe pentru culturi de însămânțare. 

 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.01-13.02  Opiu, Rășină. 

  Produse extrase din mac. 

 

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA III Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

 grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine  animală sau vegetală 

  

   

Capitolul 15  Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

  grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

15.01-15.22  Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

  Ceara de albine. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 

 

SECȚIUNEA IV Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori  

 de tutun prelucrat   
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Capitolul 16  Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte  nevertebrate acvatice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

16.01-16.05        Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

 

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 20  Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

20.01-20.09  Produse preparate care nu indică țara de origine. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Legume, fructe și alte părți de plante. Anumite produse avicole. Vezi a doua parte,  

  pct. 2.2. 

  

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 34/12.03.2012 

  Operatorul desemnat din Vietnam informează că, începând cu 01.02.2012, toate  

  pachetele și coletele poștale care conțin o cantitate limitată de alcool vor fi  

  acceptate doar ca cadouri destinate uzului personal sau ca mărfuri necomerciale. 

 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

24.01-24.03  Țigări. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Înlocuitori de tutun. Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.4. 

   
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 
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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 

27.01-27.06  Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.5. 

 

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 

28.01-28.51  Substanțe radioactive. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Produse antiparazitare pentru uz agricol și alte produse similare. Anumite produse  

  avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.3. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 42/18.03.2019 

29.01-29.42  Operatorul desemnat din Vietnam informează că, orice trimitere poștală care  

  conține narcotice, substanțe psihotrope sau orice alte substanțe menționate în art.  

  19 al Convenției UPU sunt interzise în Vietnam. 

  VNPost de asemena interzice cu strictețe trimiterile poștale care conțin alte bunuri  

precum cele detaliate în Lista Articolelor Interzise UPU 

www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-

prohibited-articles.html  

  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01-30.06  Medicamente și produse medicinale atașate în Anexa 1. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Produse medicinale : 

 ser animal și uman ; 

 medicamente pentru medicina umană și veterinară ; 

 vaccinuri microbiene; 

 toxine; 

 seruri; 

 culture de micro-organisme destinate cercetării, pentru medicina veterinară 

sau umană și alte produse biologice similare ; 

 toate produsele care au proprietăți curative sau preventive cu privire la 

maladii umane veterinare ; 

 anumite produse avicole. 

Vezi a doua parte, pct. 2.7.1. 

Produse contraceptive și de remediu. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

http://www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-prohibited-articles.html
http://www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-prohibited-articles.html
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

  colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 34/12.03.2012 

  Operatorul desemnat din Vietnam informează că, începând cu 01.02.2012, toate  

  pachetele și coletele poștale care conțin produse cosmetice vor fi acceptate doar 

  ca cadouri destinate uzului personal sau ca mărfuri necomerciale 

   

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

  produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de  

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.01-35.07  Anumite produse avicole. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 

 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01-36.06  Substanțe inflamabile sau periculoase; 

  Explozivi; 

  Chibrituri; 

  Detonatori-capsule de fulminat de mercur; 

  Pulberi explozive. 

 

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 interzise 

38.01-38.24  Radio-elemente artificiale și produse care conțin astfel de produse. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Produse antiparazitare pentru uz agricol și produse similare. 

  

SECȚIUNEA VII             Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor 

                                                         

 

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 



Vietnam 

 

 6 

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 Nu există informații. 

   

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 Nu există informații. 

 

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 Nu există informații. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA X Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau  

 carton; hîrtie 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 

49.01-49.11  Imprimate ale autorilor vietnamezi tipărite în exterior, fără acordul serviciului

  competent al republicii Socialiste Vietnam.  
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  Publicații ce pot fi considerate periculoase pentru tineri. 

  Obiectele imorale, antireligioase. 

  Publicații care pot revolta masele contra Republicii Socialiste Vietnam. 

  Documente false care denaturează adevărul, care defăimează onoarea și  

  demnitatea populației; 

  Monezi; 

  Cecuri bancare; 

  Cecuri la purtător; 

  Cecuri la călătorie. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Ziare; 

  Cărți; 

  Casete; 

  Video-casete-compact discuri (CD); 

  Publicații. Vezi a doua parte, pct. 2.8. 

  Certificate bancare și dividende în coletele poștale cu valoare declarată; 

  Orice import de mărci poștale ce depășește 100 buc. (anulate sau nu) trebuie să  

  ceară aprobarea serviciului poștal central. 

  

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 Nu există informații 

   

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole  

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

56.01-56.09  Fire metalice din metale prețioase în scrisori și colete poștale cu valoare declarată. 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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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 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

62.01-62.17  Haine uzate. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.01-63.10  Haine uzate. 

 

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  din sticlă 

   

Capitolul 68  Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare 
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 Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H 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 

   

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

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

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

71.02-71.04  Pietre prețioase. 

71.02-71.09  Aur sau argint, confecționate sau nu. 

  Platină. 

71.10  Bijuterii sau alte articole de valoare. 

71.13-71.17  Monede. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

71.01-71.18  Vezi a doua parte, pct. 2.9., 2.9.1. și 2.9.2. 

   
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 Nue xistă 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 
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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 Nu există informații. 

 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

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

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

 

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

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

84.01-84.85  Vezi a doua parte, pct. 3.4. 

Capitolul 85  Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de  

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

  imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

85.01-85.48  Radio-elemente artificiale și produse care conțin astfel de elemente. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Importul aparatelor de radio-recepție și transmisie se vor efectua pe baza unei  

  declarații a serviciului vamal. Vezi a doua parte, pct. 3.0.1. 

  Aparate de telecomunicație. Vezi a doua parte, pct. 3.0.2. 

   
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 ■ Obiecte admise condiționat 

86.01-86.09  În acord cu reglementările SRV. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

87.01-87.17  În acord cu reglementările SRV. 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

88.01-88.05  În acord cu reglementările SRV. 

 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

89.01-89.08  În acord cu reglementările SRV.  

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

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, instrumente 

 muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

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

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

90.01-90.33  Echipamente și instrumente medicale. Vezi a doua parte, pct. 3.1. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

91.01-91.14  Radio-elemente artificiale. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Brățări cu monturi de metale prețioase. Vezi a doua parte, pct. 2.8. 

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 

93.01-93.07  Arme, muniții și părți ale acestora. 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

 

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

  nedefinite pînă acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.01-94.06  Mobilier medico-chirurgical. Vezi a doua parte, pct. 3.1. 

 

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 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.01-96.18  Brichete cu gaz butan. 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.01-97.06  Aceste produse trebuie să fie enumerate în declarația serviciului vamal și să  

  respecte prescripțiile Ministerului Culturii și Informației. Vezi a doua parte,  

  pct. 3.1. 

 

 

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

consultați site-ul oficial: http://www.vnpost.vn/en-us/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.vnpost.vn/en-us/
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale şi produse animale.  

2.1.1 Albine, miere ceară şi produse apicole.  

Albinele pot fi importate cu avizul Ministerului Agriculturii. Importul acestora nu este supus vreunei 

formalităţi ale avizului de sănătate. Produsele şi echipamentele apicole ( miere şi ceară în toate formele) 

poate fi importat prin prezentarea unui certificat de sănătate eliberat autorităţile competente ale ţării de 

origine. Importul de miere naturală este supus inspecţiei de sănătate. 

 2.1.2 Lipitori.  

Lipitorile trebuie să se găsească în pământ mlăştinos sau muşchi, în sac de pânza sigilat şi plasat într-

un al doilea container (cutie de lemn/coș) umplut cu fân sau paie.  

2.1.3 Produse animale şi de origine animală destinate pentru consumul uman sau animale de 

companie.  

a. Cazurile derogate ( peşte, carne, crabi proaspeţi, creveţi) de la restricţia importului de animale sau 

produse de origine animală destinat consumului alimentar pentru oameni şi animale de companie sunt 

admise doar sub normele de igienă în vigoare.  

b. Întră în atribuţiile Serviciului de Sănătate controlul obligatoriu în cazurile de încălcare a normelor 

de igienă alimentară, cum ar fi infectarea produselor cu agenţi patogeni (bacterii, virusuri parazitare, etc.) 

sau alte moduri indirecte de infectare prin purtători ( muşte, ţânţari, purici, păduchi).  

c. Prepararea produselor alimentare în fabricile de conserve, ambalate în recipienţi (conserve) ermetici 

specifici fabricilor de profil, sunt exceptate de la controlul sanitar.  

 

2.2 Plante şi produse din plante.  
a. Fructele şi vegetalele comestibile, industriale, ornamentale, de pădure, farmaceutice, etc. plante ori 

părţi ale acestora, cum ar fi seminţe, fructe, flori, frunze, ramuri, rădăcini, muguri, în forme neprelucrate, 

proaspete sau uscate, suspecte de a deţine boli sau dăunători trebuie supuse controlului profilactic. 

Produsele de mai sus, chiar dacă sunt deja prelucrate, dar sunt încă pasibile de a deţine boli ori seminţe cu 

dăunători, cum ar fi orezul, arahidele, făina de orez, pâine şi prăjiturile făcute din făină ( pesmeţi, 

cozonaci, foitaje) bumbac, fire de bumbac, fire de cânepă, preparate farmaceutice, produse din lemn, 

rattan, iută, bambus, etc trebuie de asemenea supuse controlului de profilaxie. Produsele care nu ridică 

suspiciuni de a conţine boli ori dăunători, aşa cum ar fi alimentele conservate, dulciuri, produse 

farmaceutice sub formă de tabletă sau cu conţinut de alcool, etc. nu vor fi supuse controlului profilactic. 

b. Mostrele de insectar, agenţi patogeni, seminţe dăunătoare, mostre de pământ sau pământ în orice formă 

trebuie să treacă prin testul de imunitate.  

c. Instrumentele sau mijloacele de producţie, pregătirea conservării şi transportul produselor de mai sus, 

cum ar fi anvelopele şi materialul de ambalare sunt deasemenea supuse controlului profilactic.  

d. Animalele şi produsele de origine animală şi plantele şi produsele derivate din acestea susceptibile de a 

conţine, larve, germeni şi dăunători, asemeni celor de păsări de curte, animale domestice, păsări sălbatice, 

animale sălbatice, piei tăbăcite sau nu, susceptibile de a fi purtătoarele unor maladii pe care le poate 

răspândi sau prin care poate contamina mediul înconjurător cu insecte şi seminţe, resturi provenite de la 

produsele animale susceptibile de a fi purtătoare a insectelor parazit de lemn care pot afecta plantele, sunt 

supuse controlului profilactic. Costurile controlului profilactic trebuie să fie în conformitate cu 

dispoziţiile ce privesc conţinutul de plante sau produse din plante aflat în trimiterile poştale menţionat în 

paragrafele a,b, şi c şi/sau a unei dovezi de genul unei etichete de serviciu sau vize pentru testul de 

imunitate ce trebuie emis înainte de predarea la destinaţie. 

 

2.3 Produse anti-paraziţi folosite în agricultură.  
Produsele anti-paraziţi folosite în agricultură şi similarele acestora, ambalate pentru vânzarea cu 

amănuntul, pot fi importate doar dacă acestea au avut aprobarea pentru licenţa de import sau licenţă de 

comerţ temporară. Pentru importul unor astfel de produse trebuie obţinut avizul de la Serviciul de 

Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii. 
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 2.4 Tutun.  
Orice produs legat de produsele de tutun poate fi importat numai în conformitate cu reglementările 

vamale şi autorităţilor competente.  

 

2.5 Uleiuri minerale.  
Pentru toate produsele legate de combustibili de provenienţă petrolieră, de origine fosilă şi alte uleiuri 

minerale se cere o autorizaţie prealabilă.  

 

2.6 Narcotice.  

Circulara UPU 42/18.03.2019 

Operatorul desemnat din Vietnam informează că, orice trimitere poștală care conține narcotice, substanțe 

psihotrope sau orice alte substanțe menționate în art. 19 al Convenției UPU sunt interzise în Vietnam. 

VNPost de asemenea interzice cu strictețe trimiterile poștale care conțin alte bunuri precum cele detaliate în 

Lista Articolelor Interzise UPU www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-

prohibited-articles.html  

 

2.7 Produsele farmaceutice.  
2.7.1 Medicamente şi alte produse folosite în tratamentul medical.  

Importul de medicamente sau al produselor folosite în tratamentul medical trebuie autorizat de către 

Ministerul Sănătăţii pentru oameni şi de către Ministerul Agriculturii pentru animale.  

 

2.7.2 Contraceptivele.  
Contraceptivele, altele decât cele medicale şi prezervative, pot fi importate numai nu autorizarea 

Ministerului Sănătăţii Publice.  

 

2.8 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate, caste video sau audio, filme pentru proiectoare, fotografii şi 

discuri cu înregistrări audio sau video, în general a produselor care sunt catalogate drept « produse 

culturale ».  

 

2.8.1 Pot fi importate fără autorizaţie produsele culturale care sunt atestate de serviciul de cultură şi 

serviciul vamal, care confirmă faptul că aceste produse nu contravin articolului 10 din legea presei din 

Republica Socialistă Vietnam şi care sunt în conformitate cu reglementările guvernului din Vietnam.  

 

2.8.2 Produsele culturale care necesită autorizarea de către organizaţiile culturale competente sunt :  

-  produsele culturale folosite în organizaţiile de cercetare sau propagandă ; 

- produsele culturale importate ca donaţii ori cadouri de către serviciile şi organizaţiile Vietnamului, 

importate pe baza unui program de ajutorare, plan de cooperare sau a unui program de schimb cultural cu 

Vietnamul, ori importat pentru participarea la un concursuri, festival sau expoziţie ce are loc în Vitnam.  

- Produsele culturale al căror conţinut este mai puţin clar, revizuit sau al căror conţinut teologic nu este 

relevant pentru sectorul "cultura-informare", trebuie să obţină o aprobare scrisa de la serviciul cultural  

- produsele culturale importate în cantităţi mari.  

 

2.8.3 Produsele culturale ale organizaţiilor străine, internaţionale şi ale rezidenţilor străini.  

- produsele culturale importate în trimiteri diplomatice trebuie să respecte dispoziţiile imunitării 

prevăzute la articolul 1, cap. V, al legii vamale a Republicii Socialiste Vietnam. 

 Organele de reprezentare diplomatice, organizaţiile internaţionale şi alte organe străine cu sediu sau 

birou de reprezentare şi orice alt personal care nu beneficiază de imunitate diplomatică pot importa 

produse culturale conform prevederilor paragrafului 2.8.2.  

În cazul în care persoanele străine intrate pe teritoriul Vietnamului au calitatea de specialişti, invitaţi, 

turişti, studenţi, stagiari, cercetători, aducând produse culturale şi primind produsele culturale de la un 

organ sau instituţie de învăţământ din Vietnam, dacă acestea colaborează cu serviciul de cultură pentru 

procedurile de import.  

http://www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-prohibited-articles.html
http://www.upu.int/en/activities/customs/prohibitedand-restricted-articles/list-of-prohibited-articles.html
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Organismele internaţionale şi persoanele străine autorizate să importe produse culturale în scopul 

cercetării, studiului sau activităţii individuale şi familiale în timpul şederii în Vietnam, nu pot utiliza 

astfel de produse decât la reşedinţa şi domiciliul acestora.  

Transferul produselor culturale ale unui organ sau organizaţie din Vietnam pentru circulaţie şi 

propagandă în rândul populaţiei acestei ţări, trebuie să fie autorizat de Ministerul de Cultură şi 

Informaţiei (pentru organele centrale) şi de serviciul de cultură şi informaţie (la nivel local). Toţi străinii, 

inclusiv vietnamezii naturalizaţi, care nu întrunesc condiţiile menţionate mai sus, trebuie să completeze 

formalităţile de import în calitate de simpli cetăţeni ai Vietnamului.  

Organele de reprezentare diplomatice, organismele internaţionale şi alte organizaţii străine, care procură 

produse artizanale, obiecte de artă vechi de valoare istorică sau artistică, fabricate în Vietnam sau în 

exterior, trebuie să prezinte o declaraţie exactă şi detaliată ataşată declaraţiei vamale în momentul sosirii, 

certificată de serviciul de cultură, cu scopul reexportării.  

Produsele culturale al căror conţinut nu corespunde exigențelor cerute la import sau care nu sunt 

autorizate de către guvernul Vietnam pentru propagandă, sunt următoarele:  

- produse refuzate la import,  

- produse reexportate,  

- cu înscrisul ilizibil(şters) sau distruse, 

 - reîndrumate,  

- confiscate. 

 

2.9 Perlele naturale sau de cultură, pietre şi metale preţioase, obiecte confecţionate din aceste 

materiale.  
 

2.9.1 Importul perlelor şi al pietrelor preţioase sunt supuse prevederilor legale al Guvernului Vietnamului 

şi sunt acceptate numai în trimiterile asigurate.  

2.9.2 Metalele încrustate sau placate cu aur, argint sau platină. Aceste articole sunt acceptate la import 

doar dacă acestea sunt expediate în trimiteri sau colete asigurate.  

 

3.1 Echipament de telecomunicaţii şi receptori de televiziune.  

3.0.1 Importul receptorilor de televiziune trebuie declarat în declaraţia vamală şi supus taxelor vamale. 

3.0.2 Piesele pentru echipamentele de telecomunicaţii necesită o autorizaţie de funcţionare eliberată de 

Direcţia Generală a PTT şi o autorizaţie scrisă de la serviciile vamale.  

 

3.2 Echipamente şi instrumente medicale.  
Echipamentul şi instrumentele importate în Vietnam trebuiesc să fie autorizate pentru folosinţă în ţara din 

care provine produsul, neexistând o listă a articolelor a căror folosire este interzisă în Vietnam şi care să 

conţină avizul Ministerului Sănătăţii Publice.  

 

Documentele cererii de import trebuie să includă :  

- o broşură de prezentare a produsului ;  

- date tehnice de bază ;  

- autorizaţia de folosinţă din ţara produsului ;  

- certificat al standardelor de calitate din ţara de origine a produsului ;  

- certificatul controlului de calitate de la serviciul de control al guvernului ;  

- certificatul care atestă rezultatul experienţelor terapeutice, eliberat de câteva unităţi medicale din 

Vietnam. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1 Stabilirea declaraţiei vamale  
Pentru toate trimiterile şi coletele poştale de provenienţa străina trebuie să se completeze formalităţile 

vamale. Aceste formalităţi sunt completate de destinatar sau de reprezentantul poştei. Declaraţia vamală se va 

realiza în doua exemplare specificând următoarele detalii:  

- nume, prenume şi adresa expeditorului/destinatarului  

- ţara de provenienţă şi ţara destinaţiei trimiterii/coletului poştal  

- categoria produselor sau mărfurilor  

Printre altele, pot fi ataşate şi alte indicaţii de tipul: "cadou", "admis provizoriu", "pentru corpul 

diplomatic", "mostre de mărfuri", "produs înapoiat". Declaraţia vamală trebuie să fie semnată de destinatar 

sau de reprezentantul poştei, această semnătură garantând pentru conţinutul trimiterii.  

 

3.2 Controlul vamal  
Controlul vamal poate fi efectuat cu sau fără deschiderea ambalajului. Dacă serviciul vamal efectuează 

controlul în prezența destinatarului, este necesară şi prezenta unui agent PTT.  

Dacă pe durata controlului, serviciul vamal descoperă că toate produsele sau o parte din acestea se află pe 

lista produselor interzise la import, acesta va elibera un act constatator al infracţiunii şi va reține produsele sau 

mărfurile ca probă, pentru a soluţiona cazul conform legii. Potrivit fiecărui caz în parte, după un timp 

determinat, direcţia vamală va decide sancţiunea (dacă este cazul, trimiterea poate fi confiscată în totalitate, se 

poate aplica o amendă, mărfurile pot fi înapoiate expeditorului sau reţinute temporar pentru destinatar) sau 

cazul poate fi încredinţat altor organe competente.  

 

3.3 Drepturi şi taxe vamale  
Pentru produsele şi mărfurile cărora li se pot aplica drepturi şi taxe vamale, destinatarul trebuie să achite 

drepturile şi taxele conform regulilor, înainte de a primi trimiterea. După completarea formalităţilor 

menţionate mai sus, agentul vamal aplică atestarea sa pe cele doua exemplare ale declaraţiei vamale, din care 

un exemplar rămâne la destinatar iar altul va rămâne la biroul vamal. 


