
  
NOMENCLATORUL 

mărfurilor supuse carantinei fitosanitare 
  

Poziţia  
tarifară 

Denumirea poziţiei de marfă Unitatea de 
măsură 

1 2 3 

010690000 Insecte vii pentru înmulţire şi cercetări ştiinţifice kg 

030510000 - făinuri, pudre şi pelete de peşte pentru consum uman kg, t 

0402 21 Lapte uscat kg, t 

0408 11 Gălbenuşuri de ouă uscate kg, t 

0601 Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în repaos vegetativ, în creştere sau în 
floare; puieţi, plante şi rădăcini din varietatea cicoarii, altele decît rădăcinile de la poziţia 
nr.1212 

buc., t 

0602 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi şi altoi; spori de ciuperci buc., kg 

0603 Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, 
impregnate sau altfel preparate 

buc. 

0604 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fără flori şi boboci de flori, ierburi, muşchi şi licheni, 
pentru buchete şi ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate 

kg, t 

0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigeraţi t 

070110000 -//- de seminţă  

0702 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate t 

0703 Ceapă, ceapă franţuzească (Allium ascalonicum), usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare 
proaspătă sau refrigerate 

t 

0704 Varză, conopidă, gulii, varză furajeră şi legume comestibile similare din soiul Brassica, în stare 
proaspătă sau refrigerate 

t 

0705 Salată verde (Latuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerate t 

0706 Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, floare de cîmp galbenă (barba caprei), ţelină, ridiche şi 
rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerate 

t 

0707 00 Castraveţi şi castraveciori în stare proaspătă sau refrigeraţi t 

0708 Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, proaspete sau refrigerate t 

0709 Alte legume în stare proaspătă sau refrigerate t 

0712 Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel t 

0713 Legume uscate cu păstăi, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfarîmate  

0714 Rădăcini de manioc, arorut, anghinare, napi, trufe, cartofi dulci, rădăcini şi tuberculi similare cu 
conţinut ridicat de amidon sau de inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, întregi 
sau tăiate bucăţi sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier 

t 

0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau 
decorticate 

t 

0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate t 

0803 00 Banane, proaspete sau uscate t 

0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango şi mangustan, proaspete sau uscate t 

0805 Citrice, proaspete sau uscate t 

0806 Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide) t 

0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) şi fructele arborelui de pepene (Papaya), proaspete t 

0808 Mere, pere şi gutui, proaspete t 

0809 Caise, cireşe. Piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbele, proaspete  

0810 Alte fructe, proaspete t 

0813 Fructe uscate, altele decît cele de la poziţiile nr.0801-0806; amestecuri de fructe uscate sau de 
fructe cu coajă de la prezentul capitol 

t 



0901 Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conţinînd 
cafea în orice proporţie 

t 

0902 Ceai, chiar aromatizat  t 

0904-0910 Condimente: scorţişoară şi flori de scorţişoară, cuişoare (flori, fructe sau tulpini), nucşoară, 
condimente din coaja de nucşoară, cardamon, seminţe de anason, de badian, de mărar, de 
coriandru, de chimion, de chimen; bace de iepurar, ghimbir, şofran, curcuma, cimbru, foi de 
dafin, condimente de curry şi alte mirodenii 

t 

1001 Grîu şi meslin (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la unu) t 

1002 00 000 Secară t 

1003 00 Orz t 

1004 00 000 Ovăz t 

1005 Porumb t 

1006 Orez t 

1007 00 Boabe de sorg t 

1008 Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale t 

1101 00 Făină de grîu sau meslin t 

1102 Făină de cereale, altele decît grîu sau meslin t 

1103 Crupe, grişuri şi aglomerante sub formă de pelete din cereale t 

1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, fulgi, perlate sau zdrobite), cu 
excepţia orezului de la poziţia nr.1006; germeni de cereale, întregi, presaţi, fulgi sau zdrobiţi 

t 

1105 Făinuri, pudre şi grişuri din legume uscate de la poziţia nr.0713, din sago sau din rădăcini sau 
tuberculi de la poziţia nr.0714 şi din produsele de la capitolul 08 

t 

1106 Făinuri, pudre şi grişuri din legume uscate de la poziţia nr.0713, din sago sau din rădăcini sau 
tuberculi de la poziţia nr.0714 şi din produsele de la capitolul 08 

t 

1107 Malţ, prăjit sau neprăjit t 

1108 Amidonuri; inulină t 

1201 00 Boabe de soia, chiar sfărîmate t 

1202 Arahide, neprăjite sau altfel preparate, chiar decorticate sau sfărîmate t 

1204 00 Altele, precum şi seminţe de in (sfărîmate sau nesfărîmate) t 

1205 00 Seminţe de rapiţă, chiar sfărîmate t 

1206 00 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărîmate  

1207 Alte fructe şi seminţe oleaginoase, chiar sfărîmate (nuci şi miez de palmier, seminţe de bumbac, 
seminţe de ricin, seminţe de susan, seminţe de muştar, seminţe de şofran, seminţe de mac, nuci 
de arbore de unt, seminţe de cînepă şi altele) 

t 

1209 Seminţe, fructe şi spori, folosite pentru însămînţat t 

1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar măcinate, sub forma de pudră sau pelete; lupulină t 

1211 Plante şi părţi de plante, seminţe şi fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, 
medicină sau ca insecticide, fungicide şi în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, 
sfărîmate sau sub formă de pudră 

t 

1212 Boabe de roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahar, proaspete, refrigerate, congelate sau 
uscate, chiar măcinate; sîmburi şi miezuri de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini 
de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal pentru 
consumul uman, nedenumite şi necuprinse în altă parte 

t 

1213 00 000 Paie şi baloturi de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de 
pelete 

t 

1214 Nap, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fîn, lucernă, trifoi, sparcetă, lupin, măzăriche şi alte 
produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete 

t 

1401 Materii vegetale folosite în principal la împletituri (de exemplu: bambus, stuf, trestie, papură, 
răchită, rafie, paie de cereale, albite sau vopsite şi coajă de tei) 

t 

1404 Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă parte (materii prime vegetale, linters de t 



bumbac şi altele) 

1521 Ceara vegetală (altele decît trigliceride), ceara de albine sau de alte insecte şi spermanţet, chiar 
rafinată sau colorată 

t 

170111- 
170112 

Zahăr (produs brut, din trestie sau din sfeclă de zahăr) t 

1801 00 000 Boabe de cacao întregi sau sparte, crude sau prăjite t 

1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao t 

1902 Aluat alimentar, chiar fiert, umplut (cu carne sau alte substanţe) sau altfel preparat, ca, de 
exemplu: spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, canelone; cuşcuş preparat sau 
nepreparat 

t 

1905 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; hostii, casete goale pentru 
medicamente, vafe cu capac, pastă uscată de făină, amidon sau de fecule în foi şi alte produse 
similare 

t 

2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepţia 
vaccinurilor de la poziţia nr.3002); prafuri de copt preparate 

t 

2302 Tărîţe, spărturi şi alte reziduuri, aglomerate sau sub formă de pelete, provenite din măcinarea, 
presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase 

t 

2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahar, 
resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahar şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea 
zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate 
sub formă de pelete 

t 

2304 00 000- 
2305 00 000 

Turte sau alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din 
extracţia uleiului de soia şi arahide 

t 

2306 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din 
extracţia grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decît cele de la poziţia nr.2304 sau nr.2305 

t 

2308 Materii vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi produse secundare vegetale, chiar aglomerate 
sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite şi necuprinse în altă 
parte 

t 

2309 Preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor t 

2401 Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri t 

2505 Nisipuri naturale de orice fel t 

2512 00 000 Sol sub orice aspect t 

2517 Bolovani, prundiş, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau 
pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast 

t 

2703 00 000 Torf (inclusiv torf fărîmiţat) aglomerat sau neaglomerat t 

300290500 Microorganisme kg, t 

300290900 Bacterii vii, ciuperci, viruşi, căpuşe, nematode pentru scopuri ştiinţifice kg 

3101 00 000 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală, amestecate sau nu între ele sau tratate chimic; 
îngrăşăminte obţinute prin amestecarea sau prin tratamentul chimic al produselor de origine 
animală sau vegetală 

t 

4101 Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, sărate, uscate, cenuşerite, pîclate sau altfel 
conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate 
(spăltuite) 

t 

4102 Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate, dar 
netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau despicate 

t 

4401 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri, vreascuri sau sub forme similare, lemn 
sub forma de aşchii sau particule; rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu sub 
formă de buşteni, brichete, pelete sau sub forme similare 

t 

4403 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit m3 

4406 Traverse de lemn pentru căi ferate sau similare m3 

4407 Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit ,chiar geluit, şlefuit sau lipit prin m3 



îmbinare dinţată, de o grosime care depăşeşte 6 mm 

4408 Foi de placaj cu un singur strat şi furnir pentru placaj lipit (nelipit) şi alte tipuri de lemn tăiat 
longitudinal, bucăţit sau decorticat, geluit sau negeluit, şlefuit sau neşlefuit 

m3 

4409 Lemn (inclusiv lamele şi frize de parchet, neasamblate) fasonat (sub formă de pene de uluc, 
fălţuit, nituit, rîndeluit, cantuit, fasonat sau similare), în lungimea uneia sau mai multor feţe sau 
muchii, chiar geluite, şlefuite sau lipite prin îmbinare dinţată 

t 

4412 Placaj, lemn furniruit şi lemn stratificat similar m3 

4415 Lăzi, lădiţe, coşuri, bidoane, cilindri si ambalaje similare din lemn; tambure din lemn pentru 
cabluri; palete simple, box-palete şi alte platforme de încărcare din lemn; grilaje din lemn 
pentru palete 

buc., t 

4416 00 Butoaie de vin, cuve, putine şi alte produse de dogărie şi părţile lor din lemn, inclusiv lemn 
pentru doage 

t 

4418 Lucrări de tîmplărie şi piese de şarpanta pentru construcţii, inclusiv panouri celulare, panouri 
pentru parchete, şindrile şi jgheaburi din lemn 

t 

4503+4501 Articole din plută naturală, plută naturală brută sau simplu prelucrată t 

4601 Împletituri şi articole similare din materiale ce pot fi împletite, chiar asamblate in benzi; 
materiale de împletit, împletituri şi articole similare din materiale de împletit, ţesute sau aşezate 
paralel, finisate sau nu (de exemplu: rogojini, ştergătoare şi împletituri de nuiele) 

t 

4707- 4704 Hîrtii sau cartoane reciclabile (maculatură si deşeuri) celuloză din lemn t 

4808 Hîrtii şi cartoane, ondulate (chiar acoperite prin lipire), creponate, încreţite, gofrate, ştanţate sau 
perforate, în rulouri sau foi, altele decît cele de la poziţia nr.4803 

t 

4819 Cutii, saci, pungi, cornete şi alte ambalaje din hîrtie, carton, vată de celuloză sau pînză din fibre 
de celuloză; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine şi similare 

t 

4819 10 000 Cutii din hîrtie sau carton ondulat buc., t 

5001 00 000 Gogoaşe de mătase, utile pentru debobinare t 

5003 Deşeuri de mătase t 

5101-5102 Lînă necardată, nepieptănată; fire de păr fin sau grosier de animale, necardat sau nepieptănat t 

Grupa 52 Bumbac t 

5203 00 000 Bumbac, cardat sau pieptănat t 

5308 Fire din alte fibre textile vegetale; fire de hîrtie t 

5311 00 Ţesături din alte fibre textile vegetale; ţesături din fire de hîrtie m2 

9403 Alt mobilier şi părţi ale acestuia t 

9705 00 000 Colecţii şi specimente pentru colecţii de zoologie, de botanică, de mineralogie, de anatomie, 
sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic 

buc., t 

 


