Anexa nr. 6
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019
PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE
Denumirea:

DETALIILE SERVICIULUI

Permis / Certificat CITES

Descrierea:

Act permisiv eliberat pentru importul, exportul, reexportul și tranzitul
obiectelor regnului vegetal și animal, părților și produselor acestora,
reglementate de Convenția privind comerțul internațional cu speciile sălbatice
de faună și floră pe cale de dispariție (CITES)

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
Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de
faună și floră pe cale de dispariție CITES
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311798
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
Hotărârea Guvernului nr. 1107 din 11.09.03 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:

Anexa A. Model de cerere

Documentele necesare:

Pentru regnul vegetal:
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de import, solicitantul
depune următoarele documente:
- o copie a contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea
condiţiilor de transportare a plantelor;
- o copie a permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de
gestiune CITES al statului exportator;
- o copie a certificatului fitosanitar, în cazul importului plantelor vii care
vor fi introduse/aclimatizate în ecosisteme naturale, drept garanţie că

specia în cauză nu va prejudicia flora sălbatică autohtonă.
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de export, reexport
sau tranzit, solicitantul depune următoarele documente:
- o copie a contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea
condiţiilor de transportare a plantelor vii;
- autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în
care solicitantul este titular al unei astfel de autorizaţii;
- o copie a autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în
cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de
la titularul autorizaţiei;
- copii ale facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în
care solicitantul nu este titular al autorizaţiei pentru colectarea obiectelor
regnului vegetal şi a cumpărat marfa de la un titular al unei astfel de
autorizaţii;
- o copie a permisului/certificatului CITES de import, eliberat de
organul de gestiune CITES al statului importator.
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru colecţiile de
plante, al unor părţi sau exponate ale colecţiilor, pe lângă documentele
specificate mai sus se vor prezenta suplimentar următoarele acte:
a) certificatul de înregistrare a colecţiei de plante;
b) lista exponatelor colecţiei, cu indicarea denumirii speciilor în limba
de stat şi în limba latină sau, după caz, în rusă şi cu specificarea numărului de
indivizi;
c) contractul de colaborare sau orice alt document ce justifică motivul
exportului colecţiei sau exponatelor acesteia.
Pentru regnul animal:
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru import,
solicitantul depune următoarele documente:
- copia contractului dintre importator şi exportator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
- copia permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de
gestiune CITES al statului exportator;
- copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcționare a grădinilor
zoologice/instalațiilor, eliberată de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor, în cazul importului de animale vii care vor fi întreţinute în
captivitate.
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru export,
reexport sau tranzit, solicitantul depune următoarele documente:
- copia contractului dintre exportator şi importator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
- autorizaţia pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care solicitantul
este titular al unei astfel de autorizaţii;
- copia autorizaţiei pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care
solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul
autorizaţiei;
- copiile facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care

solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru dobîndirea animalelor şi a
cumpărat marfa de la un titular al autorizaţiei pentru dobîndirea animalelor;
- copia permisului/certificatului CITES de import, eliberat de organul
de gestiune CITES al statului importator.
Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru colecţiile,
pârțile sau exponatele colecţiilor de animale din fauna sălbatică, pe lângă
documentele indicate mai sus, solicitantul prezintă următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a colecţiei;
b) lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor în
limbile de stat, latină şi, după caz, rusă, precum şi a numărului de indivizi;
c) contractul de colaborare sau orice alt document care justifică motivul
exportului colecției sau exponatelor acesteia.
Precondiții și alte
cerințe (dacă există)

Permisele CITES se eliberează pentru fiecare operațiune de export/import sau
de tranzit
Certificatele CITES - pentru fiecare operațiune de reexport

Taxa:

Animale:
- specii de mamifere sălbatice - 500,0 lei/permis
- Specii de reptile, păsări - 400,0 lei/permis
- Lipitori, pești - 500,0 lei/permis
- Alte specii de animale sălbatice - 300,0 lei/permis
Plante: 300 lei/permis

Modelul de act
permisiv:
Procesul de examinare
și aprobare:

Anexa B. Model de Permis/Certificat CITES
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
certificatului și va primi documentele prezentate de solicitant, și
 va elibera imediat şi necondiționat solicitantului certificatul
constatator conform modelului indicat în anexa nr. 3 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.

Durata de prestare a
serviciului:
Perioada de
valabilitate:

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, 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 pe
interior și exterior, solicitînd de la organul științific CITES (Academia de
Științe a Moldovei) prezentarea unui aviz în termen de 5 zile, necesar
pentru luarea deciziei de eliberare a Permisului/Certificatului.
6. Dacă eliberarea actului permisiv este acceptată, solicitantul (sau
reprezentantul său legal) primește cu 3 zile înainte de expirarea termenului
limită de examinare a solicitării, o notificare electronică prin care se
solicită achitarea taxei stabilite și prezentarea dovezii de plată.
7. Specialistul perfectează actul permisiv 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. Cînd Permisul/Certificatul CITES (scrisoarea de respingere) este semnat,
solicitantul (sau reprezentantul său legal) primește o
notificare
electronică, descarcă actul permisiv și confirmă recepționarea
documentului.
9. În cazul când actul permisiv se eliberează pe hârtie (la solicitare sau
conform cerințelor autorității emitente), recepționarul tipărește actul
permisiv, îl livrează solicitantului (sau reprezentantului său legal) și
confirmă recepționarea.
30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
Permisul/Certificatul CITES este valabil doar pentru o tranzacție timp de 6
luni.
Permisul/Certificatul CITES eliberat pentru circ, delfinarii și expoziții mobile
este valabil 1 an de la data eliberării.

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

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 Permisului /Certificatului CITES
Rog să eliberați Permisul/Certificatul CITES pentru:
Tipul tranzacției (import, export, reexport, tranzit) ________________________________________
Bunul (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 importată/exportată (numărul de exemplare sau kilograme) ________________________
Statul importator/exportator cu adresa juridică a beneficiarului_______________________________
Scopul efectuării tranzacției__________________________________________________________
Locul de întreținere a animalului / locul de plantare/depozitare a obiectului 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 Permisului/Ceritifcatului 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 Permis /Certificat

CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

ORIGINAL/
COPY
2. Valid until

PERMIT/CERTIFICATE No.

000MD0000
EXPORT
RE-EXPORT
IMPORT
OTHER:

3. Importer (name and address)

4. Exporter/re-exporter (name. address and country)
4.a

3a.

5. Special conditions

5a. Purpose of the
transaction

6. Name, address, national seal/stamp and country of Management
Authority

5b. Security stamp no.

Ministry of Agriculture, Regional
Development and Environment of the
Republic of Moldova,
Environment Agency
MinisterulAgriculturii,
DezvoltăriiRegionaleşiMediuluial
Republicii Moldova,
Agenţia de Mediu
Tel. /Fax. +373 0 22 820 770
E-mail:
7./8. Scientific name
9. Description of specimens, including identifying
(genus and species) and marks or numbers (age/sex if live)
common name of
animal or plant
A
7./8.
9.

11. Quantity (including unit)

11 a. Total
exported/Quota

10.

11.

11a.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX
XXXXX
12. Country of origin *
B

7./8.

Permit no.

Date

9.

Permit no.

Date

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXX
XXXX

12a. Country of last Certificate no.
re-export
10.
11.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX
XXXXX
12. Country of origin *

am@mediu.gov.md

10. Appendix no.
and source (see
reverse)

Date
11a.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXX
XXXX

12a. Country of last Certificate no.
re-export

Date

7./8.

C

9.

10.

11.

11a.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXX
XXXX

XXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXX
XXXX

12. Country of origin *

12b. No. of the
operation ** or
date of acquisition
***

Permit no.

Date

12a. Country of last
re-export

Certificate no.

Date

13. This permit/certificate is issued by/ Permisul este emis de către:

________________________________
Director of the Environment Agency/ Director Agenţia de Mediu

_______

_____________ _________________________________

(Place)
( Date)
(Security stamp, signature and official seal)
14. Export endorsement/ Înscrierile vamale:
Block/Rub
rica
A

Management Authority/Organul de gestiune

15. Bill of Lading/Air waybill number/ Numărul documentului de transportare:

Block/Rubrica
_____________________
Port of export /PunctVamal

B
C

____________
Date/Data

___________________
Signature/Semnătura

___________________________
Official stamp and title/Funcţia/ Ştampila

