ESTE INTERZIS SĂ EXPEDIAȚI:
1. Documente, mărfuri trimise instanțelor, băncilor, serviciilor executive din străinătate, în
cutiile poștale (PO BOX).
2. Trimiteri a căror transportare este interzisă de legi sau de autoritățile locale ale oricărei țări
în care sau prin care poate trece trimiterea.
3. Bunuri personale, cu condiția ca expeditorul și destinatarul să fie aceeași persoană.
ESTE INTERZISĂ EXPEDIEREA bunurilor și articolelor din următoarele categorii:
4. Acte de identitate.
De exemplu: pașaportul (inclusiv intern, de serviciu, biometric, diplomatic, pentru călătorii,
temporar, colectiv, de familie, precum și carnetul de militar și pașaportul de cetățean străin),
certificatul de membru al echipajului, certificatul de întoarcere, cartea de identitate provizorie,
permisul de conducere, certificatul unei persoane fără cetățenie pentru călătorii în străinătate,
permisul de ședere, cardul de migrant, certificatul de refugiat, documentul de călătorie al
refugiatului, livretul militar, cartea de identitate a militarului, certificatul de naștere (în cazul
persoanelor sub 18 ani), carnetele de muncă în original, permisele de port armă.
5. Orice produse alimentare de la o persoană fizică care pleacă din Ucraina.
Persoanele juridice pot expedia produse alimentare, dacă dețin toate documentele necesare și
certificatele pentru produse.
6. Bunuri accizabile.
De exemplu: alcool etilic, băuturi alcoolice, bere, articole din tutun, produse petroliere etc.
7. Numerar (bancnote, monede), carduri bancare (indiferent dacă sunt de debit sau credit),
valori mobiliare, cecuri, carnete de cecuri, obligațiuni, bilete de loterie etc.
8. Metale prețioase, pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii.
De exemplu: aur, argint, metale din grupul platinei în articole sau în formă brută, diamante,
rubine, perle, ametiști, turcoaz, agate etc.
9. Antichități (inclusiv cărți de anticariat), articole mai vechi de 100 de ani, opere de artă
originale (nu copii).

De exemplu: picturi, icoane, desene și pasteluri, executate complet manual, colaje și imagini
decorative similare; gravuri, stampe și litografii; sculpturi și statuete din orice material; timbre
poștale sau cu steme, papetărie poștală (hârtie cu stemă); colecții și obiecte din colecțiile din
zoologie, botanică, mineralogie, anatomie sau cele care constituie interes istoric, arheologic,
paleontologic, etnografic sau numismatic; obiecte cu valoare națională, istorică sau culturală,
determinată de legile țărilor de import și export.

10. Arme de foc de toate tipurile, părți ale acestora și muniții, machete de arme, modele full-size
și copii exacte ale acestora, arme pneumatice, arme albe și alte articole concepute special pentru
atac și apărare, arme electronice cu fascicul de orice fel, dispozitive cu electroșoc de toate
tipurile.
De exemplu: mitraliere, arme pneumatice, gloanțe, săbii, cuțite de vânătoare, nunchakuri, boxuri
de metal, flacoane cu lichid cu acțiune paralizantă, pistoale cu laser, dispozitive cu electroșoc
etc.
11. Explozivi, compuși, obiecte încărcate cu aceștia, mijloace de aruncare în aer.
De exemplu, trinitrotoluen, pulbere, capsule detonatoare, detonatoare electrice, cabluri de
incendiu și de detonare, muniții, amestecuri explozive improvizate, rachete de semnalizare și
iluminat, focuri bengale, articole pirotehnice, lumânări fumigene, chibrituri termice, chibrituri
artificiere, petarde de cale ferată, artificii, articole pirotehnice de uz casnic și articole similare
produse acasă, baloane care conțin gaze de paralizie a nervului, lacrimogene, otrăvitoare și cu
acțiune puternică etc.
12. Gaze inflamabile, gaze inofensive și netoxice (gaze criogenice lichide), gaze toxice.
De exemplu: gaze în orice ambalaj, recipiente cu aerosoli, brichete, cartușe de umplere,
stingătoare de incendiu etc.
13. Gaze comprimate și lichefiate pentru uz casnic și industrial.
De exemplu: propan-butan, azot, neon, argon, oxigen, clor etc.
14. Lichide inflamabile.
De exemplu, benzină, kerosen, acetonă, metanol, eter metilic, lichid de frână, disulfură de
carbon, eteri, solvenți organici, toate tipurile de adezivi și chituri care conțin componente
inflamabile (hipergolice), parfumuri, apă de colonie, lac de unghii, vopsele, lacuri, produse de
curățare, loțiuni cosmetice, rezervoare de combustibil goale etc.
15. Materiale solide și substanțe susceptibile de auto-aprindere.
De exemplu, potasiu, sodiu, calciu metalic, aliaje ale acestora, fosfit de calciu, fosfor alb, galben
și alte substanțe clasificate ca substanțe solide inflamabile, nitroceluloză, focuri bengale, mostre
de cărbune, mostre de pelete, mostre de lemn, magneziu, orice pulbere metalică etc.
16. Substanțe otrăvitoare și cu acțiune puternică în orice stare fizică, indiferent de forma și
calitatea ambalajului acestora.

De exemplu: brucină, nicotină, stricnină, formol, anticongelant, etilenglicol, mercur, cianură de
preparate, ciclon, cianură neagră și substanțe cu proprietăți similare etc.
17. Substanțe caustice și corozive.
De exemplu: acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic; săruri de sodiu și potasiu; clorură de var,
electrolit baterie și substanțe cu proprietăți similare, produse chimice pentru îndepărtarea
lacurilor și vopselelor de pe suprafețe.
18. Substanțe și materiale radioactive de orice grad de risc potențial, formă de fabricație sau stare
fizică și proprietăți fizice.
De exemplu: izotopi pentru diagnostic și tratament, capete de defectoscop, dispozitive din gama
carotaj și altele asemenea.
19. Substanțe infecțioase, adică substanțe care conțin organisme patogene care provoacă boli ale
oamenilor sau ale animalelor.
De exemplu, microorganisme (inclusiv bacterii, virusuri, rickettsia, paraziți, fungi), agenți
infecțioși precum prioni, vaccinuri, deșeuri medicale și clinice, bio-mostre etc.

20. Produse militare și cu dublă utilizare.
De exemplu, materialele care absorb radiația radio-electronică, echipamente de telecomunicații
cu semnal codificat de către utilizator, sisteme de determinare a locației, lunete de lunetist,
colimatoare, camere termografice, dispozitive de vedere de noapte etc.
21. Sigilii, plăcuțe de înmatriculare.
22. Animale și plante vii. Blănuri, piei, animale împăiate, pene, fildeș și produse din acesta.
Materiale pornografice, produse contrafăcute și falsificate, expedieri destinate destinatarilor care
fac obiectul:
•

directivelor Uniunii Europene privind combaterea terorismului 2580/2001 și 881/2002

•

listelor de sancțiuni internaționale: ONU, UE, SUA.

23. Oseminte umane, organe umane, țesuturi umane, cenușă.
24. Substanțe narcotice, psihotrope, analogi și precursori ai acestora, incluse oficial în lista
substanțelor narcotice, psihotrope, a analogilor și precursorilor acestora, care fac obiectul unui
control special conform legislației.
25. Medicamente. Suplimente biologice active.
26. Obiecte personale (haine, încălțăminte) într-o stare murdară. Piese de schimb pentru
autovehicule, avioane etc., în stare folosită.
27. Purtători de date cu acces numai pentru citire (discuri, laptopuri sau stick-uri de memorie cu
cod de acces). Mijloace tehnice speciale pentru recepționarea tacită a informațiilor (de exemplu,
mijloace de ascultare).
28. Accesorii pentru braconaj.
De exemplu: sisteme electrice de prindere (undițe electrice), monofilament (linie de pescuit),
capcane de vânătoare etc.
29. Containere fără marcă care conțin lichid fără o indicație clară a compoziției și destinației.
30. Semințe și material de însămânțare.
De exemplu, semințe ale culturilor agricole, cartofi, materialul săditor, culturi fructifere, de
pădure, plante ornamentale și flori tăiate din țări cu răspândire a organismelor de carantină
(dăunătorilor, bolilor plantelor și buruienilor).
31. Metale și fier vechi.

De exemplu, metale de pământ rare în formă pură, în amestecuri sau aliaje, feroaliaje, șpan de
tâmplărie, tăieturi, cioburi, deșeuri din procesul de frezat, rumeguș, bare din oțel inoxidabil și
metale neferoase pentru re-topire, aliaje de cupru, plumb neprelucrat, nichel, staniu neprelucrat,
nichel pulbere, wolfram, magneziu, molibden, tantal, bismut, cadmiu, titan, zirconiu, stibiu,
mangan, beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu, indiu, niobiu, reniu, taliu, nichel, staniu,
metalo-ceramică și articole in acestea, maturi de cobalt și alte produse intermediare din
metalurgia cobaltului.
32. Lemn brut.
33. Trimiteri către magazine străine online *.
34. Se coordonează individual trimiterile de bunuri care au cerințe speciale de ambalare sau de
transport (care necesită condiții speciale de temperatură, nu pot fi examinate cu roentgen etc.),
precum și unele materiale periculoase sau inflamabile în prezența fișelor de securitate.
35. Se coordonează individual trimiterile de bunuri care au cerințe speciale de ambalare sau de
transport (care necesită condiții speciale de temperatură, nu pot fi examinate cu roentgen,
monitoarele cu diagonală mai mare de 37 de inch etc.), precum și unele materiale periculoase sau
inflamabile în prezența fișelor de securitate.

36. Alte bunuri periculoase.
De exemplu: șrot, îngrășăminte, gheață uscată, azbest, oțet, materiale magnetizate, motoare cu
ardere internă, cositori, baterii din litiu și metal (nu ca parte a echipamentului, cu capacitate
peste 100 wați-oră, acumulatoare (nu uscate), segway-uri, electromobile, motociclete electrice,
giroscutere, gyroboard-uri, airbag-uri, aparate de respirat, baloane sub presiune, fierăstraie cu
lanț, precum și aparate de aer condiționat, calculatoare, echipament stomatologic, de foraj, de
refrigerare care conțin gaze și lichide etc.
37. Probe de sol.
* Trimiterile către magazinele străine online sunt acceptate cu condiția plății serviciilor de livrare,
a vămuirii și a altor cheltuieli, în cazul în care magazinul online refuză să plătească vămuirea.
Înainte de a trimite bunurile pentru livrare, consultați magazinul online cu privire la procesul de
returnare și vămuire a bunurilor date.

