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Ce suveniruri puteţi aduce în România?

De la 1 ianuarie 2007 (data aderării la UE), România trebuie să aplice regulile vamale privind
importul suvenirurilor din țările UE. România nu face obiectul nici unei restricții, deși elementele
importate trebuie să �e pentru uz personal. Puteți, de asemenea, transporta bunuri, cadouri,
însă vânzarea acestora este ilegală. În ceea ce privește intrarea în România cu obiecte din afara
UE, reglementările sunt mai stricte.

Când mergeți în vacanță, veri�cați ce suveniruri puteți să luați cu dumneavoastră din țara
respectivă:

muniție;
corali;
fragmente din oase, fălci, piele sau coarne de animal
pene de păsări sălbatice
blană de antilope
animale vii;
animale împăiate;
bijuterii și articole din piele care conțin părți sau sunt realizate din specii protejate;
toate tipurile de piei de animale;
medicamentele produse în Asia (medicină chineză);
plante (plante protejate - orhidee, plante carnivore și cactuși);
fructe, semințe, plante, lemn, cactuși.

Atenție!
În conformitate cu legislația Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007 încercarea de a exporta unul
dintre produsele mai sus menționate este o infracțiune pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 5
ani. Lista de mai sus vă poate oferi o imagine asupra restricțiilor, mai multe informații găsiți pe
site-urile birourilor vamale și pe cel al Ministerului de Protecție a Mediului.

Listă de suveniruri (opere de artă, antichități și obiecte de colecție) ce nu pot � introduse în
Uniunea Europeană:

tablouri, picturi și schițe de valoare
gravuri originale și litogra�i de valoare
schițe mai vechi de 50 de ani cu o valoare de cel puțin 15 000 €
acuarele, guașe și pasteluri executate manual, mai vechi de 50 de ani, cu o valoare de
cel puțin 30 000 €
articole de colecție
obiecte arheologice vechi de peste 100 de ani
elemente din monumente artistice și religioase mai vechi de 100 de ani
cărți mai vechi de 100 de ani cu o valoare de cel puțin 50 000 €
arhive sau componente ale acestora mai vechi de 50 de ani
mijloace de transport mai vechi de 75 de ani cu o valori mai mari de 50 000 €
fotogra�i și picturi realizate manual, pe orice suport, mai vechi de 50 de ani și cu o
valoare de cel puțin 150 000 €
mozaicuri mai vechi de 50 de ani și cu o valoare de minim 15 000 €
incunabule și manuscrise mai vechi de 50 de ani
hărți imprimate mai vechi de 200 de ani cu o valoare de cel putin15 000 €
arhive
orice alte articole cu valori de cel putin 50 000 €

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.
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https://www.esky.md/despre-noi/contact
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Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu


