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Sancţiuni 
 

Clienţii noştri expediază bunuri în întreaga lume în fiecare zi, însă anumite ţări şi organizaţii internaţionale, 

inclusiv Uniunea Europeană, impun anumite restricţii, cunoscute sub numele de sancţiuni, cu privire la ceea 

ce se poate trimite către anumite persoane fizice, , organizaţii sau ţări. 

 

Sancţiunile pot lua multe forme, dar scopul general al acestora este să împiedice furnizarea anumitor bunuri, 

servicii, finanţe sau cunoştinţe către anumiţi destinatari. 

 

Aveţi responsabilitatea de a verifica dacă produsul pe care doriţi să-l expediaţi încalcă prevederile legale. În 

cazul în care prevederile legale au fost încalcate, putem să vă gestionăm trimiterea în diverse moduri, 

incluzând aruncarea produselor. Este posibil de asemenea să fiţi supuşi unei investigaţii de către autorităţile 

competente. 

 

Unde pot găsi mai multe informaţii? 

În cazul în care expediaţi bunuri din România, website-ul Guvernului României cu privire la aceste sancţiuni 

http://www.mae.ro/taxonomy/term/668/2 oferă informaţii utile, inclusiv linkuri spre informaţiile de interes, 

publicate de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi de către Uniunea Europeană (UE). 

Website-ul guvernului include informaţii despre: 

 

Ţările în care se aplică sancţiuni. 

În ultimii ani, aceste ţări le-au inclus pe cele din lista de mai jos. Totuşi, lista se modifică şi ar trebui să 

verificaţi statutul ţării înainte să expediaţi un produs. 

Afghanistan, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Burma (Myanmar), China, Republica Democrată Congo, Egipt, 

Eritreea, Republica Guineea (Conakry), Guinea- Bissau, Haiti, Iran, Irak, Coasta de Fildes, Coreea de Nord, 

Liban, Liberia, Libia, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tunisia, şi Zimbabwe. 

Pentru fiecare dintre aceste ţări, s-au adoptat anumite restricţii pentru expedierea anumitor tipuri de bunuri. 

Acestea sunt adesea bunuri care pot fi folosite în scopuri militare sau care au dublă utilizare. În cazul în care 

expediaţi bunuri către oricare dintre ţările în care s-au adoptat sancţiuni, trebuie să vă asiguraţi că 

expedierea bunurilor este permisă. 

 

Persoane fizice sau organizaţii pentru care s-au adoptat sancţiuni. 

Guvernul păstrează o listă a persoanelor sau organizaţiilor (de exemplu, bănci sau companii de utilităţi sau 

organizaţii teroriste) pentru care s-au adoptat sancţiunile , recunoscute în România (care includ sancţiuni ce 

provin de la UE sau de la ONU). 

Distribuţia către aceste persoane sau organizaţii “desemnate” este complet interzisă, de exemplu, trimiterea 

de bani sau bunuri către acestea. Acestea sunt adesea persoane sau organizaţii care au legături cu aceste 

ţări sau se află în aceste ţări. Totuşi, acestea se pot afla oriune în lume, inclusiv în România. Vă 

recomandăm să cereţi sfatul unui specialist dacă doriţi să trimiteţi bunuri către o persoană sau organizaţie 

desemnată. 

 

Lista persoanelor şi organizaţiilor desemnate poate fi găsită la: http://www.mae.ro/taxonomy/term/668/2  

 

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că cele de mai sus nu reprezintă consultanţă legală şi 

nu pot fi văzute ca o descriere completă a sancţiunilor ce vi se pot aplica dvs. sau 

bunurilor expediate de către dvs. 
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