
PASAGERII ȘI BAGAJELE DE MÂNĂ 

LISTA ARTICOLELOR INTERZISE 

Fără a aduce atingere normelor de siguranță aplicabile, pasagerilor le este interzis să 

introducă următoarele articole în zona de securitate cu acces restricționat și la bordul 

unei aeronave: 

(a) pistoale, arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile – dispozitive care 

pot fi sau par a putea fi utilizate pentru a cauza vătămări grave prin lansarea de 

proiectile, inclusiv: 

— toate tipurile de arme de foc, cum ar fi pistoale, revolvere, carabine, puști; 

— pistoale de jucărie, copii și imitații ale armelor de foc care pot fi confundate cu arme 

adevărate; 

— părți componente ale armelor de foc, cu excepția lunetelor telescopice; 

— arme cu aer comprimat și cu CO 2 , cum ar fi pistoale, puști cu alice, carabine, 

precum și puști și pistoale cu bile; 

— pistoale lansatoare de rachete de semnalizare și pistoale starter; 

— arcuri, arbalete și săgeți; 

— harpoane și lansatoare de harpoane; 

— praștii și catapulte; 

(b) dispozitive paralizante – dispozitive concepute special pentru a paraliza sau a 

imobiliza, inclusiv: 

— dispozitive cu electroșocuri, cum ar fi pistoale cu electroșocuri, pistoale paralizante 

(taser) și bastoane cu electroșocuri; 

— dispozitive de asomare și dispozitive de ucidere a animalelor; 

— substanțe chimice, gaze și sprayuri neutralizante și incapacitante, cum ar fi sprayuri 

cu substanțe iritant-lacrimogene, sprayuri cu piper, sprayuri cu ardei iute, gaze 

lacrimogene, sprayuri cu acid și sprayuri cu substanțe repulsive pentru animale; 

(c) obiecte cu vârf ascuțit sau cu muchie ascuțită – obiecte cu vârful ascuțit sau cu 

muchia ascuțită care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave, inclusiv: 

— obiecte concepute pentru a toca, cum ar fi topoare, securi și satâre; 

— topoare și dălți de spart gheața; 

— lame de ras; 

— cuttere; 



— cuțite cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm; 

— foarfece cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm, măsurată de la ax; 

— echipamente de arte marțiale, cu vârf ascuțit sau cu lamă ascuțită; 

— săbii și spade; 

(d) unelte de lucru – unelte care pot fi utilizate atât pentru a cauza vătămări grave, cât și 

pentru a pune în pericol siguranța aeronavei, inclusiv: 

— răngi; 

— burghie și vârfuri de burghie, inclusiv mașini de găurit electrice portabile fără fir; 

— unelte cu lamă sau tijă cu o lungime mai mare de 6 cm, care pot fi utilizate ca arme, 

cum ar fi șurubelnițe și dălți; 

— fierăstraie, inclusiv fierăstraie electrice portabile fără fir; 

— arzătoare de sudură; 

— pistoale de împușcat bolțuri și pistoale de bătut cuie; 

(e) instrumente contondente – obiecte care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave 

atunci când sunt folosite pentru a lovi, inclusiv: 

— bâte de baseball și softball; 

— ciomege și bastoane, cum ar fi bastoanele de poliție; 

— echipamente specifice artelor marțiale; ▼B 

 (f) substanțe și dispozitive explozive și incendiare – substanțe și dispozitive explozive și 

incendiare care pot sau par a putea fi utilizate pentru a cauza vătămări grave sau a 

pune în pericol siguranța aeronavei, inclusiv: 

— muniție; 

— capse detonante; 

— detonatoare și fitiluri; 

— copii sau imitații ale dispozitivelor explozibile; 

— mine, grenade și alte dispozitive explozibile militare; 

— artificii și alte articole pirotehnice; 

— bombe fumigene și cartușe fumigene; 

— dinamită, praf de pușcă și explozibili plastici. 


