
Noile reglementari si masuri de securitate 
ale U.E. in aeroporturi 

 

PLEASE TURN OVER

O scurta introducere utila ptr Dvs.
 

 Pentru a proteja pasagerii de noul pericol al explozibililor lichizi, UE a adoptat noi masuri de 
securitate care restrictioneaza cantitatea de lichide admise si trecute prin check-in. Aceste 
reguli se aplica pentru toti pasagerii ce calatoresc in spatiul UE, indiferent de destinatie. 
La punctele de check-in Dvs. si bagajul de mana trebuie sa va supuneti controlului pentru 
lichide si alte obiecte / substante interzise.
Aceste noi reglementari nu limiteaza insa cantitatea de lichide pe care o puteti achiziona 
de la magazinele situate dupa punctele de check-in si frontiera sau de la bordul aeronavelor
companiilor aeriene din UE. 
 
Noile reglementari intra in vigoare incepand cu 06 noiembrie 2006 pentru toate aeroporturile 
din UE, Norvegia, Islanda si Elvetia pana la urmatoare notificari.

 
 
          

          CE E NOU? 
 
 
 In timpul impachetarii:
 
Este permis sa transportati doar lichide in cantitati mici in bagajul Dvs. de mana. Lichidele 
trebuie transportate in recipiente individuale de maxim 100 ml fiecare. Recipientele trebuie 
transportate intr-o punga de plastic transparenta cu inchidere ermetica si capacitate de maxim
1 l pentru fiecare pasager (vezi foto jos).
 
La aeroport:
 
Pentru a facilita aparatelor de scanare 
detectarea lichidelor trebuie sa: 

 
  •     prezentati toate lichidele  ce urmeaza a fi trecute 
 prin scanner la punctele de securitate pentru examinare
 
  •   	va dezbracati de jacheta/palton si/sau haina. Hainele 
vor fi scanate separat si concomitent cu scanarea Dvs. 
personala.  
 
  •    scoateti din bagajul de mana, laptop-ul sau orice 
dispozitv electric. Acestea vor fi scanate separat si 
concomitent cu scanare Dvs. 
 

  



Noile reglementari si masuri de securitate 
ale U.E. in aeroporturi 

CE NU SE SCHIMBA ?

Inca puteti:
 
• 	impacheta lichide in bagaj de cala - noile reguli se aplica doar pentru bagajul de mana
  
• transporta in bagajul de mana medicamente pentru uz personal sau diete, inclusiv hrana pentru 
bebelusi, pentru uz in timpul calatoriei. Este posibil sa vi se ceara confirmarea necesitatii acestor 
substante (de ex: in cazul medicamentelor).
• sa cumparati lichide ca bauturi sau parfumuri de la magazine situate dupa punctele de check-in 
si frontiera sau la bordul aeronavelor companiilor aeriene din UE. Daca aceste produse se afla in tiple 
sau pungi sigilate nu le deschideti/desigilati inainte de scanarea Dvs. altfel pot fi confiscate la check-in.
(Daca aveti cursa cu transfer catre alta destinatie UE nu desigilati produsele inainte de scanarea de la 
ultimul aeroport de transfer)

 
Toate aceste lichide sunt aditionale pe langa cele in punga transparenta cu inchidere ermetica 
mentionate mai sus.



 Daca aveti eventuale nelamuriri va rugam sa contactati compania aeriana cu care veti calatori sau 
agentia de turism inaintea plecarii Dvs. Va rugam sa aveti amabilitatea de a colabora cu agentii de 
securitate din aeroport si angajatii companiei aeriene.
 
Acest document a fost emis de Comisia Europeana, Asociatia Liniilor Aeriene din Europa si 
Consiliul Intenational al Aeroporturilor.


Categoria lichide include :

•	apa sau alte bauturi, supe, siropuri
•	creme,lotiuni si uleiuri
•	parfumuri
•	spray-uri
• geluri,inclusiv gel pentru par sau de dus

 •	recipiente sub presiune, inclusiv
  spuma de ras, alte spume si 
  deodorante
 •	paste, inclusiv pasta de dinti
 •	mixturi solid-lichide
 •	mascara
 •	orice alte substante cu consistenta

                                                                asemanatoare
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Ce lichide pot lua cu mine la bordul aeronavei ca bagaj de mână?

Dacă aveţi dubii adresaţi-vă aeroportului, companiei aeriene sau comerciantului 
înainte de a călători pentru informaţii suplimentare 

Începând cu 31 ianuarie 2014
Lichide duty free într-o pungă prevăzută 
cu elemente de securitate sigilată
Obiectul şi chitanţa trebuie să rămână în interioriul 
pungii sigilate furnizate la momentul achiziţiei

Lichide în recipiente de 100ml sau mai puţin  
conţinute într-o singură pungă de plastic        
transparentă, resigilabilă de 1litru 

Medicamente şi produse pentru diete     
speciale cum ar fi mâncarea pentru 
bebeluşi

Toate celelalte lichide trebuie transportate 
în propriul bagaj de cală

Puteţi transporta:

Nu puteţi transporta:

Pregătirea lichidelor pentru controlul de securitate

Mobilitate şi     
Transporturi
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Doar anumite categorii de lichide pot fi transportate la bordul aeronavei ca bagaj de 
mână şi acestea trebuie să fie prezentate în punctul de control de securitate

Regulile prezentate mai jos se aplică tuturor lichidelor, aerosolilor, gelurilor, pastelor, loţiunilor, 
spumelor, cremelor, gemurilor, amestecurilor lichid/solid şi alte articole de consistenţă similară

Dacă aveţi dubii adresaţi-vă aeroportului, companiei aeriene sau comerciantului 
înainte de a călători pentru informaţii suplimentare 

Transportul lichidelor duty free :
 Începând cu 31 ianuarie 2014, lichidele duty free achiziţionate din orice aeroport 
sau de la orice companie aeriană pot fi transportate la bordul aeronavei ca bagaj 
de mână

 Obiectul şi chitanţa dumneavoastră trebuie să fie sigilate la momentul 
achiziţionării în interiorul unei pungi prevăzute cu elemente de securitate cu 
margine roşie (vezi imaginea) 

 Nu deschideţi punga prevăzută cu elemente de securitate până când ajungeţi la 
destinaţia finală

 Operatorul de securitate poate fi nevoit să deschidă punga pentru a efectua 
controlul de securitate.  
În cazul aveţi un zbor de transfer la un alt aeroport, anunţaţi operatorul de 
securitate pentru ca lichidele dumneavoastră duty free să fie resigilate într-o 
nouă pungă prevăzută cu elemente de securitate. 

Transportul altor lichide, aerosoli şi geluri:
 PERMISE: Lichide în recipiente de 100ml sau mai puţin conţinute într-o singură 
pungă de plastic transparentă, resigilablă de 1 litru (vezi imaginea)

 PERMISE: Medicamente & produse pentru diete speciale cum ar fi mâncarea 
pentru bebeluşi, necesare pentru călătorie. S-ar putea să vi se ceară o dovadă a 
autenticităţii. 

 NEPERMISE: Toate celelalte lichide, aerosoli şi geluri trebuie să fie plasate în 
propriul bagaj de cală 

La aeroport:
 Prezentaţi lichidele separat de alte bagaje de cabină  
pentru control în punctul de control de securitate 

 În mod excepţional, operatorii de securitate pot deschide sticlele sau 
recipientele pentru efectuarea controlului de securitate 

 În mod excepţional şi strict din motive de securitate, lichidele pot fi 
interzise la transportul la bordul aeronavei
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Informaţii suplimentare cu privire la  
lichide, aerosoli şi geluri

Mobilitate şi  
Transporturi


