
Limite și interdicții pentru export, tranzit sau pentru transportarea prin intermediul 
aeronavelor de pasageri:

- Rămășițe omenești (inclusiv cenușă), oase;
- Organe și/sau țesuturi omenești, sînge și componenete ale acestuia.;
- Rămășițe rocificate a diferitor animale;
- Animale îmbălsămate sau împăiate;
- Coarne, oase, gheare, blană, lînă, piele și dinți de animale;
- Piele de șerpi, aligatori, crocodili, șopîrle și alte reptile;
- Motor cu ardere internă integru;
- Magnete puternice;
- Termometre cu mercur și barometre;
- Arme și detalii pentru orice arme de foc, sportive și de vînătoare;
- Diferite atribute, instrumente și utilaje pentru producerea gloanțelor, patroanelor, cartușelor, 
piese de schimb pentru acestea;
- Cabluri pentru detonare, detonatoare, siguranțe, mecanisme de aprindere, inflamabile;
- Muniție/gloanțe, pulbere, artificii, rachete de semnalizare;
- Arme reci de luptă, sau pentru poliție, prevăzute pentru traumarea letală a omului;
- Gaze comprimate sau lichifiate în baloane, baloane cu aerosol;
- Baloane, vase cu gaz comprimat sau aerosol, ce se află sub presiune (extinctoare, baloane 
pentru acvaplonjori ș.a.m.d.)
- Substanțe corozive și otrăvitoare, pesticide, fungicide;
- Vopsea, coloranți, solvenți pentru vopsea, acetonă, clei;
- Vopsea pentru păr, ojă, soluții pentru eradierea lacului;
- Gheață uscată și azot lichid;
- Materiale radioactive;
- Obiecte de artă, anticariat, valori culturale precum și obiecte echivalente;
- Antichități, tablouri și alte obiecte ce prezintă valoare de artă sau muzeu.
- Obiecte de artă, care necesită certificate de la Ministerul culturii din țara exportatorului.
- Metale prețioase ne-prelucrate, resturi și deșeuri de metale prețioase, minereuri și concentrate 
de metale prețioase, și mărfuri care conțin metale prețioase.;
- Lingouri/bucăți din aur, argint sau platină;
- Obiecte, lucruri fragile (veselă, articole din sticlă și porțean, detalii medicale și tehnice din 
sticlă, etc.).
- Alcool, băuturi spirtoase;
- Medicamente și preparate cu conținut spirtos, lichide;
- Produse ușor inflamabile, flamabile și cu conținut spirtos;
- Apă de colonie, parfumuri, produse cu conținut spirtos și flamabile. Mostrele de parfum se 
utilizează în mod automat în timpul inspecției conținutului trimiterii pentru export;
- Brichete cu benzină și chibrite;
- Acumulatoare cu litiu, procurate aparte;
- Andocare sau încărcătoare cu acumulator cu litiu încorporat, prevăzut pentru alimentarea altor 
dispozitive;
- Încărcătoare portabile (power banks);
- Baterii de metal cu litiu (Ne reîncărcabile) / LITHIUM METAL și dispozitive care le conțin. 
Excepție fac: plăci de bază pentru PC, alte plate tipărite, ceasuri de mîină, camere digitale, 
termometre electrice, calculatoare – într-o singură trimitere se permit nu mai mult de două astfel 
de dispozitive, ce conțin cîte o baterie de acest tip;
- Diamante ne-prelucrate, diamante în vrac sau pietre prețioase;
- Bani lichizi și echivalentul acestora, inclusiv monete ce nu sunt ieșite din circulație;
- Produse alimentare ușor alterabile ce necesită regim de temperatură specific de păstrare și 
transportare;



- Flori vii, inclusiv semințe, bulbi;
- Organisme biologice, materiale biologice, semințe de plante;
- Mostre/probe/plante medicinale și biologice;
- Orice materiale incerte, prafuri, containere cu lichide sau gaze, fără etichete sau informații 
despre produs și producător;
- Camere ascunse de luat vederi;
- Aparate și dispozitive pentru filare;
- Pornografie, materiale pornografice (filme/video pentru maturi, reviste/cărți pentru maturi, 
etc.);
- Orice materiale erotice cu minori;
- Produse contrafăcute și piratate, haine, genți, portmoneie, ochelari de soare de brand-uri 
renumite falsificate, ș.a.;
- Substanțe narcotice, substanțe psihotrope și precursori, inclusiv sub formă de preparate 
medicamentoase;
- Obiecte și haine cu simbolică nazistă și direcționare extremistă;
- Electronice care necesită licență de export din partea organelor de stat profilate.


