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Obiecte admise și interzise în bagajul de mână

Ce obiecte puteți lua cu dumneavoastră în avion?
Din motive de securitate, anumite obiecte nu pot � aduse la bord, conform regulilor
internaționale din aviația civilă. În plus, anumite obiecte pot � transportate numai în bagajul de
cală și nu pot � aduse la bord în bagajul de mână.

Regulile diferă de la o companie aeriană la alta, dar și de la o regiune la alta. La aeroport,
personalul de securitate are dreptul de a cere pasagerului renunțarea la un anumit obiect din
bagajul de mână, dacă se consideră că acesta reprezintă un potențial risc pentru securitatea
zborului.

În ceea ce privește transportul pachetelor de țigări la bordul aeronavei, este permis, conform
Poliției de Frontieră și Poliției Vamale, transportul a maximum două cartușe de pachete de țigări.
Vă recomandăm să transportați un cartuș în bagajul de mână, iar pe celălalt, în bagajul de cală.

Atenție: aceste informații sunt cu titlu orientativ, în conformitate cu informațiile comunicate de
Poliția de Frontieră și Poliția Vamală. Pentru a veri�ca aceste informații înainte de călătoria dvs.,
vă recomandăm să contactați una dintre cele două instituții la următoarele numere de telefon:
Poliția de Frontieră - 021 9590
Poliția Vamală - 021 310 64 63 

Obiecte ascuțite

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Aparate și lame de ras NU DA

Tocuri (la panto�) DA DA

Clești de unghii, pile de hârtie DA DA

Andrele, croșete NU DA

Cuțite, foarfece NU DA

Brici, briceag NU DA
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Seringi, ace NU DA

Cuțite de gheață, tirbușoane NU DA

Topoare, unelte de măcelărie NU DA

 

Cosmetice și medicamente

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Deodorante, uleiuri, parfumuri DA, în limita a 100 ml DA

Lac de unghii, soluție de curățat oja (exclus cele
in�amabile)

DA, în limita a 100 ml DA

Medicamente

DA. Medicamentele lichide
eliberate cu prescripție
medicală și ambalate în
recipiente mai mari de 100
ml trebuie însoțite de
rețetă, care va servi drept
document justi�cativ la
aeroport.

DA

Uleiuri de masaj, lubri�anți DA, în limita a 100 ml DA

Pastă de dinți, apă de gură DA, în limita a 100 ml DA

Demachiant, toner, loțiuni DA, în limita a 100 ml DA

Gel de buze DA, în limita a 100 ml DA

Șampon, balsam, gel de duș, săpun lichid DA, în limita a 100 ml DA
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Mascara DA, în limita a 100 ml DA

Gel, spray de păr DA, în limita a 100 ml DA

 

Mâncare și băuturi

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Alcool și alte lichide cumpărate
din duty-free

DA DA

Alcool și alte lichide care nu au
fost cumpărate din duty-free

NU DA

Țigări DA - maximum un cartuș DA - maximum un cartuș

Prăjituri, biscuiți, alune etc. DA DA

Iaurt, frișcă, budincă DA*, în limita a 100 ml DA*

Sosuri DA, în limita a 100 ml DA

Atenție*: Anumite țări impun restricții la trecerea graniței a unor categorii de produse: ex. legume,
fructe, semințe și produse de origine animală din SUA sau Australia. Inainte de a pleca spre aeroport,
informați-vă cu privire la aceste restricții.

 

Echipamente sportive și de camping

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală
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Butelii de gaz pentru camping NU NU

Skateboard NU DA

Harpoane, sulițe, arcuri cu săgeți NU DA

Crose de golf, schiuri, crose de
hochei

NU DA

Minge de bowling DA DA

Torțe cu gaz NU NU

Patine cu rotile NU DA

Brichete de cărbuni NU NU

Apărătoare NU DA

Săgeți și ținte NU DA

Lansete NU DA

 

Echipamente electrice și electronice

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Aparate foto DA DA



Obiecte admise și interzise în bagajul de mână - Sfaturi pentru călători - FAQ - eSky.mdPagină

Accesorii foto, fără muchii
ascuțite

DA DA

GPS DA DA

Camere de �lmat DA DA

Telefoane mobile DA DA

Laptop DA DA

MP3, walkman, DVD – CD player DA DA

Placă de îndreptat părul,
uscătoare, ondulatoare de păr

DA DA

 

Unelte

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Topoare, macete NU DA

Unelte mici cu muchii ascuțite NU DA

Părți voluminoase de mașini NU DA

Cătușe, funii, cabluri

 
NU DA

Ciocane, bare metalice NU DA
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Unelte universale (multitool) NU DA

Cuțite cu deschidere automată NU DA

Mașini de găurit, șurubelnițe NU DA

 

Arme

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Muniție, rachete, canistre cu fum NU DA*

Arme cu bile și pelete NU DA*

Arme folosite în artele marțiale NU DA

Su�ante, catapulte NU DA

Arbalete NU DA

Pistoale, carabine NU DA*

Dispozitive de asomare și de
sacri�care a animalelor

NU DA*

Atenție*: Armele de foc trebuie declarate la check-in.

 

Explozibili și substanțe in�amabile
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Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Detonatoare, aprinzătoare NU NU

Dinamită NU NU

Arti�cii, torțe, petarde NU NU

Grenade, mine, explozibil NU NU

Gaz, containere cu gaz NU NU

Combustibil lichid și alte
substanțe in�amabile

NU NU

 

Substanțe chimice și toxice

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Spray-uri paralizante NU NU

Stingătoare NU NU

Acizi, baze NU NU

Substanțe radioactive NU NU

Spray cu gaz comprimat NU NU
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Otravă NU NU

 

Bagaje speciale

Tip obiect Bagaj de mână Bagaj de cală

Placă de surf și windsurf NU DA

Echipament snowboard, schi NU DA

Instrumente muzicale DA, în funcție de mărime DA

Flori DA DA

Bicicletă NU DA

Echipament de scufundare NU DA

Cărucior de copii NU DA

Lista completă cu obiectele ce pot � aduse la bord - pe site-ul Autorității Civile Aeriene.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

http://www.caa.md/rom/forbidden_items/

