INFORMAŢII MAI DETALIATE PRIVIND SCOATEREA DOCUMENTELOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
(conform „Instrucţiunii cu privire la expertizarea publicaţiilor pasibile de export şi
eliberarea permiselor pentru organele vamale din Republica Moldova”)

1. Opere publicate ce nu pot fi scoase din Republica
Moldova:
1. Patrimoniul naţional de publicaţii din care fac parte lucrări rare, deosebit de
valoroase, care reprezintă un interes aparte pentru cultura republicii. Patrimoniul
naţional de publicaţii este protejat de Stat.
Din Patrimoniul naţional fac parte:
• publicaţiile de anticariat unice, editate până la 1850, cât şi manuscrisele;
• publicaţiile apărute între anii 1851 şi 1960, care au intrat în istoria literaturii şi
culturii naţionale şi universale, cât şi cele publicate după 1960, având
reprezentare grafică şi poligrafică deosebită;
• publicaţiile ce constituie Depozitul legal;
• operele tipărite pe materiale neobişnuite (mătase, plută, pergament, hârtie de
culoare etc.) sau cu vopsele neobişnuite;
• opere cu coperte artistice unice în felul lor: fabricate manual sau din
materiale rare: cu argint, cu sidef, din soiuri rare de lemn, din specii de
piele, de blană etc.;
• primele şi cele mai bune ediţii antume;
• opere publicate, a căror editare e legată de evenimentele de mare însemnătate
istorică;
• opere publicate de editurile ce au jucat un rol însemnat în viaţa culturală a ţării,
cât şi opere ce au fost editate şi s-au păstrat într-un număr redus de exemplare.
2.Opere publicate ce au devenit rarităţi bibliografice, printre care şi cele mai bune
specimene de lucrări de referinţă, de opere complete sau alese, de serii editoriale
sau ediţii de abonare etc.
3.Exemplare de publicații ce prezintă o valoare artistică, istorică, științifică sau o altă
valoare culturală deosebită, cu ex-libris, cu diferite note manuscrise făcute de
persoane eminente ale vieţii publice, reprezentanţi de vază ai ştiinţei şi culturii.
4.Publicaţii seriale (periodice, ziare, şi ediţii continue) din ţară şi de peste hotare,
editate până la anul 1960.

5.Opere publicate jubiliare, cât și cele ce poartă autografe și dedicații antume.
6.Publicații ce poartă ștampilele bibliotecilor și ale altor instituții existente.
2. Publicaţii ale căror export este permis fără înregistrare în
lista cărţilor exportate:
1. Opere publicate cu excepţia celor în mai multe volume, editate de societatea
„Ştiinţa”;
2. Literatura pentru copii (cu excepţia operelor complete şi alese, a ediţiilor de
subscriere şi a volumelor lor răzleţe, şi a ediţiilor ce prezintă o valoare deosebită);
3. Ediţii de note muzicale într-un volum, inclusiv culegeri de cântece;
4. Publicaţii pentru orbi (în alfabetul Braille);
5. Placarde, afişe ilustrate, inclusiv complete editoriale, calendare, ghiduri, foto etc.;
6. Publicaţii de reclamă (broşuri, prospecte, cataloage) ce anunţă diferite acţiuni,
fabricarea de articole industriale sau servicii sociale;
7. Manuale pentru elevi şi materiale didactice (instrucţiuni, programe, lucrări practice
etc);
8. Publicaţii periodice, care au apărut după 1960.

