Anexa nr. 5
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019
PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE

DETALIILE SERVICIULUI

Denumirea:

Autorizaţie pentru dobîndirea animalelor care nu constituie
obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, broaşte, șopîrle, şerpi)

Descrierea:

Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice de a dobândi
animalele care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului (melci, broaște,
șopârle, șerpi).

Cadrul legal:

Legea regnului animal nr. 439 din 27.04.95
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
Ordinul nr. 20 din 14.03.2005 al Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale cu
privire la autorizarea activităților ce țin de folosirea resurselor naturale și
prevenirea poluării mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313820
Lege nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
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:
Precondiții și alte
cerințe (dacă
există)
Taxa:

Anexa A. Model de Cerere

Modelul de act
permisiv:
Procesul de
examinare și
aprobare:

Anexa B. Model de Autorizație

Nu se solicită documente însoțitoare
Nu există.

3000 lei

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, personal sau cu
ajutorul recepționarului de la ghișeu.
3. În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal):
a) depune cererea cu ajutorul recepționarului de la ghișeu, recepționarul:
 va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a autorizației
prezentată de solicitant, și



va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator
conform modelului indicat în anexa nr. 3 la Legea 160 din 22.07.2011, și
 va expedia cererea autorității emitente pentru revizuire.
Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține
informația necesară pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea personal direct în sistem, sistemul:
 va genera automat documentul în format electronic de confirmare a
primirii cererii („certificatul constatator”) și
 în mod automat va direcționa cererea Agenției de Mediu.
4. Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și ia
decizia de eliberare a autorizației.
5. Dacă eliberarea Autorizației este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său
legal) este informat cu 3 zile înainte de la expirarea termenului de examinare a
cererii despre necesitatea achitării taxei stabilită și prezentarea documentului
confirmativ.
6. Specialistul perfectează Autorizația, sau scrie o scrisoare de respingere, cu o
justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, care se va examina și
semna de directorul Agenției de Mediu.
7. Cînd Autorizația (scrisoarea de respingere) este semnată, solicitantul (sau
reprezentantul său legal) primește o notificare electronică, descarcă actele și
confirmă recepționarea documentului.
8. În cazul când Autorizația 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
După finalizarea activităților de dobândire a animalelor care nu constituie obiecte
ale vânatului şi pescuitului, deținătorul Autorizaţiei este obligat, în termen de 20
de zile, să prezinte Agenției de Mediu darea de seamă privind dobândirea
animalelor.
Durata de prestare
a serviciului:
Perioada de
valabilitate:

10 zile

Prestatorul:

Agenția de Mediu

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

Autorizația se eliberează doar pentru o singură tranzacție şi este valabilă pe
perioada indicată în autorizație, dar nu mai mult de 1 an.

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 Autorizației pentru dobîndirea animalelor
care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului
(melci, broaște, șopîrle, șerpi)
Rog să eliberați Autorizația pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului și
pescuitului (melci, broaște, șopîrle, șerpi), după cum urmează:
Denumirea speciei care urmează a fi dobîndită, în limba latină şi în limba de stat cu indicarea
poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor_________________________________
Cantitatea solicitată (numărul de exemplare sau kilograme) _______________________________
Locurile de dobîndire (cu indicarea localităţilor, a întreprinderilor silvice în cazul dobîndirii din
fondul forestier de stat) ___________________________________________________________
Locul de întreținere/depozitare a animalelor___________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rog să expediați originalul Autorizației 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 Autorizație
MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA DE MEDIU

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

pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte
ale vînatului şi pescuitului
Numărul 000/0000

Seria 003

_______________________________________________________

Beneficiar

Adresa

_______________________________________________________

Înregistrat
IDNO/IDNP

_______________________________________________________

Genul de
activitate

_______________________________________________________

Locula ctivităii

_______________________________________________________

Condiţii
speciale:

Eliberată
Termenul de valabilitate

Director

1. _____________________________________________________
2._____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
data/luna/anul
data/luna/anul – data/luna/anul

_______________

(Semnătura)

