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  Articole interzise în bagajul de mână 
 
 
Următoarele articole nu trebuie să fie niciodată transportate în bagajele de mână 
pe zborurile AirConnect: 
 
(a) Arme, arme de foc și alte dispozitive care descarcă proiectile (dispozitive 
capabile sau care par capabile să fie utilizate pentru a provoca răni grave prin 
descărcarea unui proiectil), inclusiv: 
1. arme de foc de toate tipurile, cum ar fi pistoale, revolvere, puști, carabine 
2. arme de jucărie, replici și imitații de arme de foc capabile să fie confundate cu 
arme reale 
3. părți componente ale armelor de foc, cu excepția obiectivelor telescopice 
4. pistoale cu aer comprimat și CO2, cum ar fi pistoale, pistoale cu alice, puști și 
pistoale cu bile 
5. pistoale pentru semnalizare și pistoale de pornire 
6. arcuri, arbalete și săgeți 
7. arme cu harpon și arme cu suliță 
8. praștie și catapultă. 
 
(b) Dispozitive cu efect paralizant (dispozitive concepute special pentru a paraliza 
sau a imobiliza), inclusiv: 
1. dispozitive pentru șoc, cum ar fi pistoalele cu electroșocuri, pistoale paralizante 
(taser) și bastoanele cu electroșocuri 
2. dispozitive de asomare și dispozitive de ucidere a animalelor 
3. substanțe chimice, gaze și spray-uri neutralizante și incapacitante, cum ar fi 
sprayuri cu substanțe iritant-lacrimogene, sprayuri cu piper sau ardei iute, gazele 
lacrimogene, sprayuri cu acid sau substanțe repulsive pentru animale. 
 
(c) Obiecte cu vârf ascuțit sau muchie ascuțită (obiecte cu vârf ascuțit sau margine 
ascuțită care pot fi utilizate pentru a provoca răniri grave), inclusiv: 
1. articole concepute pentru tăiere, cum ar fi topoare, securi și satâre 
2. topoare și dălți de spart gheața 
3. lame de ras 
4. cuttere 
5. cuțite cu lame mai mari de 6 cm 
6. foarfece cu lame mai mari de 6 cm, măsurate de la ax 
7. echipament pentru arte marțiale cu vârf ascuțit sau margine ascuțită 
8. săbii și spade. 
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(d) Unelte de lucru (unelte care pot fi utilizate fie pentru a provoca vătămări grave, 
fie pentru a amenința siguranța aeronavelor), inclusiv: 
1. răngi 
2. burghie și vârfuri de burghie, inclusiv mașini de găurit electrice portabile fără fir 
3. unelte cu lamă sau tijă de peste 6 cm care pot fi utilizate ca armă, cum ar fi 
șurubelnițe și dălți 
4. fierăstraie, inclusiv fierăstraie portabile fără fir 
5. arzătoare de sudură 
6. pistoale de împușcat bolțuri și pistoale de bătut cuie. 
 
(e) Instrumente contondente (obiecte care pot fi folosite pentru a provoca 
vătămări grave atunci când sunt utilizate pentru a lovi), inclusiv: 
1. bâte de baseball și softball 
2. ciomege și bastoane, măciuci, bâte și bastoane 
3. echipament pentru arte marțiale. 
 
(f) Lichide, geluri și aerosoli care nu sunt ambalate în conformitate cu restricțiile și 
cerințele pentru transportul lichidelor, gelurilor și aerosolilor în bagajul de mână. 
 
(g) Explozivi și substanțe și dispozitive incendiare (explozivi și substanțe și 
dispozitive incendiare capabile sau care par capabile să fie utilizate pentru a 
provoca vătămări grave sau pentru a reprezenta o amenințare la adresa siguranței 
aeronavelor), inclusiv: 
1. muniție 
2. capse detonante 
3. detonatoare și fitiluri 
4. imitație de dispozitive explozive sau replică 
5. mine, grenade și alte dispozitive explozibile militare 
6. artificii și alte produse pirotehnice 
7. bombe fumigene și cartușe fumigene 
8. dinamită, praf de pușcă și explozivi plastici. 


