Anexa nr. 2
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019
PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE
Denumirea:

DETALIILE SERVICIULUI

Acord pentru exportul de plante

Descrierea:

Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului
vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, în stare vie,
proaspătă sau semiprelucrată

Cadrul legal:

Legea regnului vegetal nr.239-XVI din 8.11.2007
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității
de întreprinzător
http://lex.justice.md/md/340497/
HG nr. 1107 din 11.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor
de animale și plante din flora și fauna sălbatică
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297621
HG nr. 866 din 05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor
permisive
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377141

Formularul de
cerere:
Documentele
necesare:

Anexa A. Model de cerere.

Precondiții și alte
cerințe (dacă
există)
Taxa:

Nu sunt

1. Copia contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea condiţiilor
de transportare a plantelor;
2. Autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care
solicitantul este și titular al unei astfel de autorizații;
3. Copia autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul
în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de
la titularul autorizației,
4. Copiile facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care
solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru colectarea obiectelor
regnului vegetal și a cumpărat marfa de la un titular al autorizației pentru
colectarea obiectelor regnului vegetal.

Ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată - 2,0 lei/kg
Plante medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante şi ornamentale din
flora sălbatică, întregi sau sub formă de rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri,

coji, flori, frunze, fructe, seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau
semiprelucrată - 0,50 lei/kg
Alte plante din flora sălbatică sau părţi şi produse din acestea, în stare vie,
proaspătă sau semiprelucrată - 0,30 lei/kg
Seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică (resurse genetice) 3,00 lei/kg
Fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată - 1,0 lei/kg
Modelul de act
permisiv:
Procesul de
examinare și
aprobare:

Anexa B. Modelul de Acord
1. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) intră în sistem (Portalul electronic al
serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
2. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă
documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
3. În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal):
a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la
ghișeu, recepționarul:
 va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a acordului și
va primi documentele prezentate de solicitant, și
 va elibera imediat şi necondiționat solicitantului certificatul constatator
conform modelului indicat în anexa nr. 2 la Legea 160 din 22.07.2011, și
 va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor
prezentate) autorității emitente pentru revizuire.
Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține
informația necesară pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul:
 va genera automat documentul în format electronic de confirmare a
primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și
 în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității
emitente.
4. Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și
documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării
lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație,
Agenția de Mediu (specialistul) va sista termenul de examinare a cererii și va
informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea
temeiului suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția
examinarea cererii.
5. Specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pentru
luarea deciziei de eliberare a Acordului, solicitînd Inspectoratului pentru
Protecţia Mediului să se deplaseze la locul de depozitare a obiectelor regnului
vegetal şi să verifice datele expuse în cerere şi în documentele anexate, cu
întocmirea unui act de control.
6. Dacă eliberarea Acordului este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său
legal) primește, cu 3 zile înainte de expirarea termenului de examinare a
solicitării, o notificare electronică și achită taxa stabilită prin serviciul M-pay
sau la bancă.
7. Specialistul perfectează Acordul sau scrie o scrisoare de respingere, cu o
justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înștiințarea directă
a solicitantului, care se va examina și semna de directorul Agenției de Mediu.
8. Când Acordul (scrisoarea de respingere) este semnat, solicitantul (sau
reprezentantul său legal) primește o notificare electronică, descarcă și

confirmă recepționarea documentului.
9. În cazul când Acordul se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform
cerințelor actelor normative), recepționarul tipărește actul permisiv, îl livrează
solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.
Durata de prestare
a serviciului:
Perioada de
valabilitate:
Prestatorul:

15 zile de la depunerea setului complet de documente

URL al serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Locația serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Relații clienți:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Valabil pentru o tranzacție timp de 3 luni
Agenția de Mediu

Anexa A. Model de Cerere

Către Agenția de Mediu
De la persoana fizică/juridică:
Denumirea:_________________________________________________________________________
Forma juridică de organizare:___________________________________________________________
Reprezentată de:_____________________________________________________________________
Funcția:____________________________________________________________________________
IDNP/IDNO________________________________________________________________________
Adresa juridică:______________________________________________________________________
Telefon de contact:___________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

Cerere
privind eliberarea Acordului pentru exportul de plante
Rog să eliberați Acordul pentru exportul de plante pentru:
Bunul exportat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat cu indicarea poziției tarifare din
Nomenclatura combinată a mărfurilor) _________________________________________________
Starea acestuia (vie, produs sau derivat) _______________________________________________
Cantitatea exportată (numărul de exemplare sau kilograme) ________________________________
Statul importator cu adresa juridică a beneficiarului______________________________________
________________________________________________________________________________
Scopul efectuării exportului _________________________________________________________
Locul de depozitare a obiectelor regnului vegetal ________________________________________
Anexez la prezenta Cerere următoarele documente:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rog să expediați originalul Acordului pe suport de hîrtie la adresa ______________
_______________________________________________________________________________
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului)

Declarăm pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și documentele anexate
sînt veridice și corecte.
Nume, prenume:___________________

Semnătura:___________________
Data depunerii cererii: __________
L.Ș

Anexa B. Model de Acord
MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA

AGENŢIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

ACORD PENTRU EXPORT
PLANTE SĂLBATICE

PERMIT FOR EXPORT
OF WILD PLANTS

(valabil pentru specii non-CITES*)

Nr. ______

Data ________

(valid for non-CITES species*)

Valid from _________

No. ______

Se autorizează
Adresă, IDNO/IDNP

The following
Adress, IDNO/IDNP

să exporte în**)
__________________________________

is authorized to export in**)
__________________________________

următoarele resurse biologice naturale non- CITES:

the following non-CITES wild biological natural
resources:

Specia
Starea
Cantitatea
(plante)
(kg/bucăţi)
__________________________________________

Species
Condition
Quantity
(plants)
(kg/pieces)
________________________________________

Total:
Prezentul acord a fost eliberat în 3 exemplare, două
pentru importator, unul pentru emitent, toate
cu ştampilă originală.

Director

This Permit has been issued in three copies, two for
the imported, one for the issuing authority,
all of them with original stamp.

____________________
Ştampila

*) Pentru speciile de flora sălbatică prevăzute în anexele
Convenţiei CITES este valabil numai Permisul CITES.
**) Numele ţării din care se face importul

*) For the species of wild flora which are listed in the
annexes of the CITES Convention, only the CITES Permit is valid.
**) The name of the country from where the import is made.

Verso
LOC PENTRU ÎNSCRIERI OFICIALE ALE AUTORITĂŢII VAMALE
Data
efectuării
transportului

Specia

Cantităţi
importate şi
starea lor (kg)

Sold (kg)

Semnătura
inspectorului
vamal şi
ştampila

