Lista actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu

N

1.

Denumirea
actului
permisiv

Actele normative care
reglementează
activitatea

Domeniul de
reglementare

Documentele necesare

Termenul de
eliberare

Taxa pentru
eliberare

Acte permisive ce reglementează activitatea de întreprinzător
(în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător)
Acord pentru
exportul de
animale
sălbatice

Legea regnului animal
nr. 439/1995
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=311
667

Hotărârea Guvernului nr.
1107 /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.p
hp?action=view&view=doc
&lang=1&id=297621

Hotărîrea Guvernului nr.
866/2018 cu privire la

Acordul pentru
exportul de animale
sălbatice
permite
persoanelor fizice
și juridice să
exporte obiecte ale
regnului animal,
părților și
produselor acestora
colectate din fauna
sălbatică, în stare
vie, proaspătă sau
semiprelucrată

Cerere, la care se anexează:

1) Copia contractului dintre exportator
şi importator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condițiilor de
transportare a animalelor;
2) Autorizația pentru dobândirea
animalelor, în cazul în care solicitantul
este și titular al unei astfel de
autorizații;
3) Copia autorizației pentru dobîndirea
animalelor, în cazul în care solicitantul
nu este titular al unei astfel de
autorizații, obținută de la titularul
autorizației;
4) Copiile facturilor de cumpărare a
mărfii pentru export, în cazul în care
solicitantul nu este titular de autorizaţie
pentru dobîndirea animalelor și a
cumpărat marfa de la un titular al

15 zile de la
Melci în stare vie
depunerea
(resursă genetică) setului complet 2,0 lei/kg
de documente
Carne de melc
decochiliată congelată
- 4,0 lei/kg
Cochilii de melc - 0,5
lei/kg
Scoici, broaşte şi raci,
în stare vie - 4,0 lei/kg
Scoici, broaşte şi raci,
în stare semiprelucrată - 3,0 lei/kg
Alte animale acvatice
(peşti, viermi,
crustacee etc.) - 3,0
lei/kg

autorizației pentru dobîndirea
animalelor

aprobarea formularelor
tip ale actelor permisive
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=377
141

Peşti decorativi
(resursă genetică) 2,0
lei/bucata
Iepuri şi alte mamifere
sălbatice mici, în stare
vie (resursă genetică) 40,0 lei/bucata
Iepuri şi alte mamifere
sălbatice mici,
împuşcate -10,0 lei/kg
Mamifere sălbatice
mari, în stare vie
(resursă genetică) 500,0 lei/bucata
Mamifere sălbatice
mari, împuşcate – 20,0
lei/kg
Păsări din fauna
sălbatică, în stare vie
(resursă genetică) –
30,0 lei/bucata
Păsări din fauna
sălbatică, împuşcate 10,0 lei/kg

2.

Acord pentru
exportul de
plante

Legea regnului vegetal
nr. 239/2007
http://lex.justice.md/inde

Acordul pentru
exportul de plante
permite

Cerere, la care se anexează:
1) Copia contractului dintre exportator

15 zile de la
Ciuperci comestibile
depunerea
în stare proaspătă sau
setului complet semiprelucrată - 2,0

x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=327
015
Hotărîrea Guvernului nr.
866/2018 cu privire la
aprobarea formularelor
tip ale actelor permisive
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=377
141

persoanelor fizice
și juridice să
exporte obiecte ale
regnului vegetal,
părților și
produselor acestora
colectate din flora
sălbatică, în stare
vie, proaspătă sau
semiprelucrată

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.

de documente

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

3.

Acord pentru
importul de
animale
sălbatice și/sau
de plante

Legea regnului animal
nr. 439/1995
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=311
667
Legea regnului vegetal
nr. 239/2007
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=327
015
Hotărârea Guvernului nr.
1107 /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.p
hp?action=view&view=doc
&lang=1&id=297621

Hotărîrea Guvernului nr.
866/2018 cu privire la
aprobarea formularelor
tip ale actelor permisive
http://lex.justice.md/inde

Acordul pentru
importul de
animale sălbatice
și/sau de plante
permite
persoanelor fizice
și juridice să
importe specii de
plante și animale
sălbatice în stare
vie

Cerere, la care se anexează:
la importul de animale sălbatice:
1) Copia contractului dintre importator
și exportator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condițiilor de
transportare a animalelor;
2) Copia autorizației sanitar-veterinară
de funcționare a grădinilor zoologice/
instalațiilor, eliberată de către Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor,
în cazul importului de animale vii, care
vor fi întreținute în captivitate;
3) Copia certificatului sanitar-veterinar,
în cazul importului animalelor vii, care
vor fi introduse/aclimatizate în
ecosistemele naturale, pentru garanție
că specia dată nu va prejudicia fauna
sălbatică autohtonă.
La importul de plante:
1) Copia contractului dintre importator
și exportator, cu indicarea condițiilor de
transportare a plantelor;
2) Copia certificatului fitosanitar pentru
plantele vii care vor fi introduse/
aclimatizate în ecosistemele naturale,
drept garanție că specia dată nu va
prejudicia florei sălbatice autohtone

15 zile de la
Gratis
depunerea
setului complet
de documente

4.

5.

x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=377
141
Legea regnului vegetal
Autorizație
nr. 239/2007
pentru
http://lex.justice.md/inde
colectarea
x.php?action=view&vie
obiectelor
regnului vegetal w=doc&lang=1&id=327
015
(plantelor
spontane,
Hotărîrea Guvernului nr.
inclusiv
866/2018 cu privire la
medicinale
aprobarea formularelor
naturale)
tip ale actelor permisive
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=377
141
Legea regnului animal
Autorizație
nr. 439/1995
pentru
http://lex.justice.md/inde
dobîndirea
animalelor care x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=311
nu constituie
667
obiecte ale
vînatului şi
Hotărîrea Guvernului nr.
pescuitului
(melci, broaşte, 866/2018 cu privire la
aprobarea formularelor
şopîrle, şerpi)
tip ale actelor permisive
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=377
141

Autorizația pentru
colectarea
obiectelor regnului
vegetal (plantelor
spontane, inclusiv
medicinale
naturale) permite
persoanelor fizice
și juridice să
colecteze plantele
spontane, inclusiv
medicinale naturale

Cerere

Autorizația pentru
dobîndirea
animalelor care nu
constituie obiecte
ale vînatului şi
pescuitului (melci,
broaşte, şopîrle,
şerpi) permite
persoanelor fizice
și juridice de a
dobîndi animalele
care nu constituie
obiecte ale
vînatului și
pescuitului (melci,

Cerere

Nu se solicită documente însoțitoare

Nu se solicită documente însoțitoare

15 zile de la
depunerea
Cererii

500 lei - pentru
persoane fizice
2000 lei - pentru
persoane juridice

10 zile de la
depunerea
Cererii

3000 lei

6.

Permis/
Certificat
CITES

broaște, șopârle,
șerpi)
Legea regnului animal
Permisul/
nr. 439/1995
Certificatul CITES
http://lex.justice.md/inde permite
x.php?action=view&vie
persoanelor fizice
w=doc&lang=1&id=311 și juridice de a
667
importa, exporta,
reexporta și de a
Legea regnului vegetal
tranzita prin
nr. 239/2007
teritoriul RM
http://lex.justice.md/inde obiecte ale regnului
x.php?action=view&vie
vegetal și animal,
w=doc&lang=1&id=327 părților și
015
produselor
acestora,
Legea nr.1246/2000
reglementate de
pentru aderarea
Convenția privind
Republicii Moldova la
comerțul
Convenția privind
internațional cu
comerțul internațional cu speciile sălbatice
specii sălbatice de faună de faună și floră pe
și floră pe cale de
cale de dispariție
dispariție CITES
(CITES) prin
http://lex.justice.md/index.p anexele sale:
hp?action=view&view=doc
&lang=1&id=311798

Hotărârea Guvernului nr.
1107/2003 despre
aprobarea
Regulamentului cu
privire la înființarea,
înregistrarea,

Anexa I (apr. 600
de animale şi 300
plante)
Anexa II (apr.
4000 de animale şi
28000 plante)

Cerere, la care se anexează:

30 de zile de la Animale: specii de
data depunerii mamifere sălbatice –
setului complet 500 lei
Pentru regnul vegetal:
de documente
La import:
Specii de reptile,
1) Copia contractului dintre importator
păsări – 400 lei
şi exportator, cu indicarea condiţiilor de
transportare a plantelor;
Lipitori, pești – 500
2) Copia permisului/ certificatului
lei
CITES de export, eliberat de organul de
gestiune CITES al statului exportator;
Alte specii de animale
3) Copia certificatului fitosanitar, în
sălbatice - 300 lei
cazul importului plantelor vii care vor fi
introduse/ aclimatizate în ecosisteme
Plante - 300 lei
naturale, drept garanţie că specia în
cauză nu va prejudicia flora sălbatică
autohtonă.
La export, reexport sau tranzit,
1) Copia contractului dintre exportator
şi importator, cu indicarea condiţiilor de
transportare a plantelor vii;
2) Autorizaţia pentru colectarea
obiectelor regnului vegetal, în cazul în
care solicitantul este titular al unei astfel
de autorizaţii;
3) Copia autorizaţiei pentru colectarea
obiectelor regnului vegetal, în cazul în
care solicitantul nu este titular al unei
astfel de autorizaţii, obţinută de la

completarea, păstrarea,
exportul și importul
colecțiilor de animale și
plante din flora și fauna
sălbatică

titularul autorizaţiei;
Anexa III (apr. 270 copii ale facturilor de cumpărare a
de animale şi 30
mărfii pentru export, în cazul în care
plante)
solicitantul nu este titular al autorizaţiei
pentru colectarea obiectelor regnului
http://lex.justice.md/index.p www.cites.org/eng/ vegetal şi a cumpărat marfa de la un
hp?action=view&view=doc app/appendices.php titular al unei astfel de autorizaţii;
&lang=1&id=297621
4) Copia permisului/ certificatului
CITES de import, eliberat de organul de
Hotărîrea Guvernului nr.
gestiune CITES al statului importator.
866/2018 cu privire la
aprobarea formularelor
Pentru
obţinerea
permisului/
tip ale actelor permisive
certificatului CITES pentru colecţiile de
http://lex.justice.md/inde
plante, al unor părţi sau exponate ale
x.php?action=view&vie
colecţiilor, pe lângă documentele
w=doc&lang=1&id=377
specificate mai sus se vor prezenta
141
suplimentar următoarele acte:
1) Certificatul de înregistrare a colecţiei
de plante;
2) 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;
3) contractul de colaborare sau orice alt
document
ce
justifică
motivul
exportului colecţiei sau exponatelor
acesteia.
Pentru regnul animal:
La import:

1) Copia contractului dintre importator
şi exportator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condiţiilor de
transportare a animalelor vii;
2) Copia permisului/ certificatului
CITES de export, eliberat de organul de
gestiune CITES al statului exportator;
3) 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.
La export, reexport sau tranzit:
1) Copia contractului dintre exportator
şi importator, în cazul persoanelor
juridice, cu indicarea condiţiilor de
transportare a animalelor vii;
2) Autorizaţia pentru dobîndirea
animalelor, în cazul în care solicitantul
este titular al unei astfel de autorizaţii;
3) Copia autorizaţiei pentru dobîndirea
animalelor, în cazul în care solicitantul
nu este titular al unei astfel de
autorizaţii, obţinută de la titularul
autorizaţiei;
4) 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;
5) Copia permisului/ certificatului
CITES de import, eliberat de organul de
gestiune CITES al statului importator.
Pentru
obţinerea
permisului/
certificatului CITES pentru colecţiile,
părțile sau exponatele colecţiilor de
animale din fauna sălbatică, pe lîngă
documentele
indicate
mai
sus,
solicitantul
prezintă
următoarele
documente:

7.

Autorizaţie de
mediu privind
gestionarea
deşeurilor

Legea nr.209 din
29.07.2016 privind
deșeurile (Art.25)
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=368
030
Hotărîrea Guvernului nr.

Autorizaţia de
mediu privind
gestionarea
deşeurilor permite
persoanelor fizice
și juridice să
desfăşoare
activităţi de
gestionare a

1) Certificatul de înregistrare a
colecţiei;
2) Lista exponatelor din colecţie, cu
indicarea denumirii speciilor în limbile
de stat, latină şi, după caz, rusă, precum
şi a numărului de indivizi;
3) Contractul de colaborare sau orice alt
document care justifică motivul
exportului colecției sau exponatelor
acesteia.
Cerere, la care se anexează:
10 de zile de la Gratis
data depunerii
1) Copia contractului cu administraţia
setului complet
obiectului în cazul în care deşeurile sînt de documente
trimise la un obiect ce aparţine altui
operator sau este exploatat de mai mulţi
beneficiari;
2) Conţinutul-cadru al memoriului

682 din 11.07.2019 cu
privire la aprobarea
Conceptului Sistemului
informațional
automatizat
„Managementul
deșeurilor”
(http://lex.justice.md/ind
ex.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=376
450)
Hotărîrea Guvernului nr.
99/2018 pentru aprobarea
Listei deșeurilor
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=374
071
Hotărîrea Guvernului nr.
501/2018 pentru
aprobarea Instrucțiunii cu
privire la ținerea
evidenței și transmiterea
datelor și
informațiilor despre
deșeuri și gestionarea
acestora
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=375
719

deşeurilor, care
includ:
 colectarea,
 transportul,
 tratarea,
 eliminarea prin
depozitare a
deşeurilor.

tehnic pentru emiterea autorizaţiei, care
conține un rezumat care precizează
următoarele:
pentru activităţile de colectare a
deşeurilor:
a) provenienţa deşeurilor;
b) tipul şi cantitatea de deşeuri
colectate;
c) modul de colectare a deşeurilor
(separat, amestecat);
d) amenajările, instalaţiile şi măsurile
pentru colectare, inclusiv pentru
protecţia mediului;
e) destinaţia deşeurilor colectate
pentru activităţile de transport al
deşeurilor:
a) destinaţia transportului (pentru
depozitare temporară, depozitare
definitivă, prelucrare, comercializare,
valorificare, integrare în mediu,
eliminare), cu precizarea exactă a
destinatarului;
b) tipurile de deşeuri transportate, starea
fizică, cantitatea;
c) instalaţiile, mijloacele, dotările,
ambalajele, măsurile privind transportul
fiecărui tip de deşeu, inclusiv privind
protecţia mediului;
d) capacităţi de transport necesare;
e) traseul de transportare a deşeurilor;

Hotărîrea
Guvernului
nr.212/2018
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind deșeurile
de
echipamente electrice și
electronice
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=374
736

f) organizarea supravegherii
transportării;
g) dotările şi măsurile pentru intervenţie
în caz de accidente şi avarii în timpul
transportării deşeurilor;
pentru activităţile de tratare a
deşeurilor:
a) dovada că instalația de tratare este în
conformitate cu Programul naţional de
gestionare a deşeurilor şi cu programele
regionale de gestionare a deşeurilor;
b) descrierea amplasamentului, cu
referire la gestiunea apelor, la
caracteristicile hidrogeologice și
geologice. Aceste informaţii se vor
asigura prin studii de specialitate,
întocmite conform prevederilor legale în
vigoare;
c) avizul expertizei ecologice de stat
pentru documentaţia de proiect;
d) provenienţa deşeurilor, lista, tipul,
compoziţia şi cantitatea de deşeuri
tratate;
e) pentru fiecare tip de operaţiune –
cerinţele tehnice şi de orice altă natură,
capacitatea aplicabilă amplasamentului
în cauză;
f) pentru fiecare tip de operaţiune –
tehnologia şi instalaţiile utilizate,
capacitatea;
g) procedeele și măsurile, instalațiile
pentru reţinerea şi/sau neutralizarea

poluanţilor rezultaţi din procesul de
tratare, capacitatea, randamentul acestor
instalații;
h) emisiile de poluanţi în mediu,
concentraţia, volumul;
i) monitorizarea şi controlul
operaţiunilor;
j) măsurile de închidere şi de întreţinere
ulterioară;
k) metodele propuse de prevenire și
reducere a poluării, inclusiv planul de
intervenţie în caz de urgenţe;
pentru activitățile de eliminare a
deşeurilor prin depozitare:
a) actul ce adevereşte perimetrul minier,
eliberat de către organul competent din
domeniul geologiei și resurselor
minerale – în cazul amplasării
deşeurilor în subsoluri;
b) dovada eliberată de organul
competent din domeniul geologiei și
resurselor minerale privind lipsa
impactului negativ al deşeurilor asupra
calităţii apelor subterane;
c) dovada unei garanţii financiare
pentru a asigura că obligaţiile ce decurg
din autorizație sînt îndeplinite și că
procedurile de închidere a depozitului
sînt respectate.
În caz de solicitare a autorizaţiei la
desfăşurarea activităţilor ce ţin de

implementarea responsabilităţii
extinse a producătorului prin sisteme
colective pentru deșeurile de baterii şi
acumulatori, de echipamente electrice şi
electronice, de vehicule uzate, de uleiuri
și de ambalaje, solicitantul va prezenta:
1) actul constitutiv al persoanei juridice;
2) planul de operare pentru perioada de
valabilitate a autorizaţiei, care va
conţine cel puţin următoarele:
a) cantităţile de produse ce urmează a
fi gestionate, pe tipuri şi surse de
provenienţă;
b) descrierea modalităţii de
implementare a obligaţiilor în vederea
atingerii ţintelor stabilite;
c) prezentarea modului de acoperire a
întregului teritoriu al Republicii
Moldova;
d) planul financiar de implementare a
regimului de responsabilitate extinsă a
producătorului.
8.

Autorizație
pentru
exportul/
tranzitul
deșeurilor

Legea nr.209 din
29.07.2016 privind
deșeurile (Art.25)
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=368
030
Hotărîrea Guvernului nr.

Autorizația pentru
exportul/ tranzitul
deșeurilor permite
persoanelor fizice
și juridice să
asigure
transportarea
deșeurilor în afara
țării sau prin tranzit
a teritoriului

Cererea la care se anexează:

Pentru
Gratis
exportul
1) Formulare completate ale notificării
deșeurilor
(exemplarele adresate organelor
incluse în Lista
competente ale țărilor importatoare și de A – pînă la 70
tranzit se vor completa în una dintre
de zile;
limbile de circulație internațională
acceptate în aceste țări);
Pentru
2) Informația privind originea și
exportul
componența deșeurilor, pentru deșeurile deșeurilor

637/2003 pentru
aprobarea
Regulamentului privind
controlul transportării
transfrontiere a
deșeurilor și eliminării
acestora, aprobat prin
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=303
589

Republicii
Moldova incluse în
Lista A și Lista B
din Anexa nr. 1
la Regulamentul
privind controlul
transportării
transfrontiere a
deșeurilor și
eliminării acestora,
aprobat prin
Hotărîrea
Guvernului nr.
637/2003
http://lex.justice.m
d/index.php?action
=view&view=doc
&lang=1&id=3035
89

incluse în listele A și B;
3) Informația despre persoana juridică
abilitată cu eliminarea deșeurilor;
4) Descrierea modului de eliminare,
capacitatea și plasamentul instalațiilor,
termenul de valabilitate al autorizației
pentru exploatarea lor;
5) Descrierea itinerarului de
transportare a deșeurilor;
6) Contractul dintre exportator și
persoana abilitată cu eliminarea
deșeurilor, care trebuie să indice
metodele ecologic inofensive de
manipulare a deșeurilor și să conțină
următoarele informații:
pentru deșeurile incluse în Lista A:
a) definirea responsabilității fiecărei
părți pentru orice consecințe
nefavorabile rezultate din
prezentarea unor informații
neautentice, manipularea incorectă a
deșeurilor, în urma producerii
avariilor ori a unor circumstanțe de
forță majoră, inclusiv pentru
întreprinderea unor măsuri de
alternativă privind eliminarea
deșeurilor prin metode ecologic
inofensive sau reexportarea
deșeurilor în cazul imposibilității de
a executa condițiile inițiale ale
contractului;
b) obligațiile persoanei responsabile de
eliminare privind confirmarea

incluse în Lista
B – pînă la 20
de zile;
Pentru
tranzitul
deșeurilor
incluse în Lista
B – pînă la 3
zile lucrătoare.

recepției deșeurilor pe parcursul a 3
zile lucrătoare (trimiterea în adresa
exportatorului și a organelor
competente ale țărilor interesate a
copiilor fișei de însoțire a
transportului);
c) obligațiile persoanei responsabile de
eliminare de a confirma încheierea
operațiunilor de eliminare a
deșeurilor în termen de 180 de zile
calendaristice după primirea lor
(expedierea în adresa exportatorului
și a organelor competente ale țărilor
interesate a copiilor fișei de însoțire
a transportului);
pentru deșeurile incluse în Lista B:
a) garanțiile financiare ale părții
respective (specificate în contract)
privind acoperirea valorii
eventualului reexport și a
operațiunilor alternative de
eliminare a deșeurilor,
b) în caz de necesitate pot fi solicitate:
- informația despre garantarea
asigurării transportatorului;
dacă deșeurile se exportă în scopul
utilizării, se prezintă informația
privind:
- componența și modul de eliminare
a deșeurilor;
- raportul dintre materialul utilizat și
deșeuri;

9.

Autorizație
pentru
importul,
exportul sau
reexportul
substanțelor
care distrug
stratul de ozon,
al produselor şi
al
echipamentului
care conțin
asemenea
substanțe

Legea
nr.
852/2002
pentru
aprobarea
Regulamentului
cu
privire
la
regimul
comercial
și
reglementarea utilizării
hidrocarburilor
halogenate care distrug
stratul de ozon
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=313
251
Hotărîrea Guvernului nr.
589/2018
pentru
aprobarea
Regulamentului
cu
privire
la
stabilirea mecanismului
de
repartizare
a
contingentelor
anuale
pentru
importul
hidroclorofluorocarburilo
r halogenate
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=376
194

- costul evaluat al deșeurilor
utilizabile;
- caracterul și destinația produsului
obținut din prelucrarea deșeurilor
Autorizația pentru Cerere, la care se anexează:
importul, exportul
sau
reexportul
substanțelor care 1) Copia contractului dintre importator
distrug stratul de și exportator, la care se anexează Lista
ozon, al produselor și cantitatea substanțelor, produselor sau
şi
al echipamentelor importate/exportate;
echipamentului
care
conțin 2) Fișa tehnică de securitate;
asemenea substanțe
permite agenților 3) Copiile de pe facturile de cumpărare
economici
a mărfii (invoice) pentru export/import.
importul, exportul
sau
reexportul
substanțelor care
distrug stratul de
ozon, al produselor
și
al
echipamentului
care
conțin
asemenea
substanțe, expuse
în Anexa nr. 1 la
Regulamentul cu
privire la regimul
comercial
și
reglementarea
utilizării
hidrocarburilor

10 zile din
momentul
depunerii
setului de
documente

Gratis

halogenate
care
distrug stratul de
ozon
http://lex.justice.m
d/index.php?action
=view&view=doc
&lang=1&id=3132
51
10.

Acord de mediu Legea nr. 86/2014
privind evaluarea
impactului asupra
mediului
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=353
608
Ordinul Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului
nr.1 sin 04.02.2019 cu
privire la aprobarea
Ghidului privind
executarea procedurilor
de evaluare a impactului
asupra mediului

Acordul de mediu
este actul emis în
rezultatul efectuării
procedurii de
evaluare a
impactului asupra
mediului de la
realizarea
proiectelor publice
şi private sau a
unor genuri de
activitate
planificate
(construcţia de
obiecte noi,
extinderea,
reconstrucţia,
modernizarea,
reprofilarea,
conservarea,
demolarea şi
lichidarea
obiectelor, precum
și dobîndirea sau

Cerere, la care se anexează:
Pentru evaluarea prealabilă:
1) Descrierea succintă a activității
planificată (conținutul-cadru al cererii
expus conform Anexei nr. 3 la Legea nr.
86/2014);
2) Studiul de fezabilitate privind
activitatea planificată, sau copia de pe
acesta,
3) Copia de pe actul care confirmă
drepturi asupra terenului.
4) Documente justificative a informației
privind activitatea planificată.
Pentru evaluarea impactului:
1) Documentația de evaluare a
impactului asupra mediului care include
informație desfășurată privind:
a) descrierea activităţii planificate,
inclusiv descrierea caracteristicilor
fizice, şi cerinţele în materie de utilizare

Evaluarea
prealabilă – în
10 zile de la
depunerea
setului de
documente
Evaluarea
impactului
asupra
mediului – în
60 de zile din
data
recepționării
documentației
privind
evaluarea
impactului
asupra
mediului.
Termenul
poate fi extins
cu cel mult 30
de zile.

Gratis

utilizarea resurselor
naturale, resurselor
minerale utile),
care pot avea un
impact negativ
asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei,
în scopul asigurării
prevenirii sau
minimizări acestui
impact la etapele
inițiale de
planificare.

a terenului în cursul fazelor de
construcţie şi funcţionare; descrierea
principalelor caracteristici ale
procedeelor de fabricaţie; estimarea, în
funcţie de tip şi cantitate, a reziduurilor
şi a emisiilor potenţiale (poluarea apei,
aerului, solului şi subsolului, zgomot,
vibraţii, radiaţii termice şi radioactive
etc.) rezultate din activitatea planificată
şi informaţia referitoare la locul
desfăşurării activităţii planificate şi
dimensiunile acesteia;
b) compararea principalelor
alternative examinate (inclusiv varianta
renunţării la activitatea planificată) şi a
principalelor motive care stau la baza
alegerii unei sau altei alternative, ţinînd
cont de efectele asupra mediului;
c) descrierea stării curente a
elementelor de mediu care ar putea fi
afectate în mod semnificativ de
activitatea planificată, cuprinzînd, în
special, populaţia, flora, fauna, solul,
subsolul, apa, aerul, factorii climatici,
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul
arheologic şi arhitectural, peisajul şi
relaţiile dintre toţi aceşti factori, cu
detaliile necesare pentru a putea
determina starea iniţială a mediului din
zona activităţii planificate;
d) descrierea tipurilor şi consecinţelor
impactului potenţial al activităţii
planificate asupra mediului şi

dimensiunile acestora. Descrierea va
include efectele directe şi oricare dintre
efectele indirecte, secundare,
cumulative, pe termen scurt, mediu,
lung, permanente şi temporare, pozitive
şi negative ale activităţii planificate;
e) descrierea metodelor de estimare
folosite pentru evaluarea impactului
asupra mediului;
f) descrierea măsurilor preconizate
pentru evitarea, reducerea şi, dacă este
posibil, remedierea impactului negativ
asupra mediului;
g) descrierea măsurilor de prevenire
şi lichidare a consecinţelor posibilelor
situaţii excepţionale şi accidente;
h) argumentarea necesităţii efectuării
sau neefectuării analizei postproiect şi
determinarea, în cazul necesităţii
efectuării acesteia, a indicatorilor şi
termenelor de desfăşurare;
i) un rezumat nontehnic al
informaţiilor menţionate la lit. a)–h);
j) indicarea oricăror dificultăţi
(deficienţe tehnice sau lipsa
cunoştinţelor profesionale) întîlnite de
către iniţiator la sintetizarea
informaţiilor necesare;
k) raportul privind participarea
publicului;
l) concluzii.

11.

12.

Autorizaţie de
emisie a
poluanţilor în
atmosferă de la
surse fixe

Autorizaţie de
mediu pentru
folosinţa
specială a apei

Legea nr. 1422/1997
privind protecția aerului
atmosferic
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=312
772
Ordinul Ministerului
Mediului nr. 110 din
17.12.2010 cu privire la
aprobarea Instrucțiunii
privind încadrarea
întreprinderilor
(obiectelor) în categorii
după nivelul de impact
asupra aerului atmosferic
http://inseco.gov.md/wpcontent/uploads/2010/06/
Instructiuneaaer.pdf
Legea apelor nr.
272/2011
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=342
978

Autorizaţia de
emisie a poluanţilor
în atmosferă de la
surse fixe se
eliberează
persoanelor fizice
și juridice care,
direct sau indirect,
prin activitatea lor,
afectează calitatea
aerului atmosferic

Pentru autorizația de 1 an:
Cererea la care se anexează:
1) Compartimentul privind protecția
mediului din proiectul de execuție a
obiectului.
În decursul anului respectiv se
elaborează Raportul privind normativele
ELA de către laboratoarele acreditate în
acest sens.

30 de zile
lucrătoare din
momentul
depunerii
cererii și a
documentelor
necesare

C.4 – 500 lei;
C.3 – 1000 lei;
C.2 – 1500 lei;
C.1 – 4000 lei

Pentru autorizația de 5 ani:
Cererea la care se anexează:
1) Raportul privind normativele ELA,
elaborat de laboratoarele acreditate în
modul stabilit.

Autorizaţie de
mediu pentru
folosinţa specială a
apei atestă dreptul
de folosință a
apelor pentru
următoarele
activități:
a) captarea apei
din sursele de apă
de suprafaţă şi din
cele subterane
pentru alimentarea

Cererea la care se anexează:
I. Pentru autorizarea activităților:
 de captare a apei din sursele de
apă de suprafață și din cele
subterane pentru aprovizionarea
cu apă destinată consumului
uman;
 de captare și folosință a apei din
sursele de apă de suprafață și din
cele subterane în scopuri tehnice
și industriale, inclusiv la
prelucrarea produselor

Taxa pentru eliberarea
autorizației se
stabilește în raport cu
categoria
întreprinderii/obiectiv
ului după gradul de
influență asupra
aerului atmosferic,
după cum urmează:

2 luni din
momentul
depunerii
setului de
documente
necesare.
În cazul
solicitării
Autorizaţiei de
mediu pentru
folosința
specială a apei

Pentru un termen pînă
la 3 ani, inclusiv 1000 lei
Pentru un termen lung
(4-25 ani) - 3000 lei.

cu apă destinată
consumului uman;
b) captarea şi
folosinţa apei din
sursele de apă de
suprafaţă şi din
cele subterane în
scopuri tehnice şi
industriale, inclusiv
la prelucrarea
produselor
alimentare şi în
agroindustrie;
c) captarea şi
folosinţa apei din
diferite surse
pentru irigare;
d) folosinţa apei
în acvacultură şi
piscicultură;
e) deversarea
apelor uzate;
f) utilizarea apei
pentru generarea de
energie hidroelectrică;
g) exploatarea de
pontoane,
debarcadere şi de
alte structuri
hidraulice pe
terenul fondului de
apă;



alimentare și în agroindustrial;
de folosință a apei în acvacultură
și piscicultură

1) Documentul care atestă dreptul de
proprietate sau de folosință asupra
terenului pe care este situat corpul
de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
2) Planul și/sau schema terenului, cu
indicarea construcțiilor
hidrotehnice, după caz, a
mijloacelor de măsurare a cantității
de apă care urmează a fi folosită și
deversată, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
3) Pașaportul prizei de apă;
4) Regulamentul de exploatare a
barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate
cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
5) Calculele cantității de apă care
urmează a fi folosită și a volumului
de ape uzate;
6) Planul de acțiuni/investiții privind
protecția resurselor de apă în
perioada de folosință a apei;
7) Rezultatele analizelor fizicochimice și/sau bacteriologice ale

pe un termen
lung (25 de
ani), termenul
de examinare a
Cererii poate fi
prelungit cu 2
luni.

h) dezvoltarea şi
apei, efectuate de laboratoarele
exploatarea
acreditate în domeniu;
comercială a
8) Contractul pentru folosirea
plajelor şi a zonelor
sectorului de subsol;
de agrement.
9) Contractul de transportare și
recepție a apelor uzate pentru
epurare, în cazul lipsei propriului
sistem de evacuare și epurare a
apelor uzate;
10) Dovada publicării în presa locală a
anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei.
II. Pentru autorizarea activităților de
captare și folosință a apei din diferite
surse pentru irigare
1) Documentul care atestă dreptul de
proprietate sau de folosință asupra
terenului pe care este situat corpul
de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
2) Planul și/sau schema terenului, cu
indicarea construcțiilor
hidrotehnice, după caz, a
mijloacelor de măsurare a cantității
de apă care urmează a fi folosită și
deversată, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
3) Pașaportul prizei de apă;

4) Regulamentul de exploatare a
barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate
cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
5) Calculele cantității de apă care
urmează a fi folosită și a volumului
de ape uzate;
6) Planul de acțiuni/investiții privind
protecția resurselor de apă în
perioada de folosință a apei;
7) Rezultatele analizelor fizico-chimice
și/sau bacteriologice ale apei,
efectuate de laboratoarele acreditate
în domeniu;
8) Contractul pentru folosirea
sectorului de subsol;
9) Dovada publicării în presa locală a
anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei.
III. Pentru autorizarea activităților
de deversare a apelor uzate
1) Planul și/sau schema terenului, cu
indicarea construcțiilor
hidrotehnice, după caz, a
mijloacelor de măsurare a cantității
de apă care urmează a fi folosită și
deversată, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
2) Regulamentul de exploatare a

barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate
cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
3) Calculele cantității de apă care
urmează a fi folosită și a volumului
de ape uzate;
4) Rezultatele analizelor fizico-chimice
și/sau bacteriologice ale apei,
efectuate de laboratoarele acreditate
în domeniu;
5) Dovada publicării în presa locală a
anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei;
IV. Pentru autorizarea activităților
de utilizare a apei pentru generarea
de energie hidroelectrică
1) Planul și/sau schema terenului, cu
indicarea construcțiilor
hidrotehnice, după caz, a
mijloacelor de măsurare a cantității
de apă care urmează a fi folosită și
deversată, precum și a altor
construcții destinate folosinței
apelor;
2) Regulamentul de exploatare a
barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate
cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
3) Calculele cantității de apă care

urmează a fi folosită și a volumului
de ape uzate;
4) Planul de acțiuni/investiții privind
protecția resurselor de apă în
perioada de folosință a apei;
5) Dovada publicării în presa locală a
anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei.
V. Pentru autorizarea activităților de
utilizare a apei pentru:
 exploatarea de pontoane,
debarcadere și alte structuri
hidraulice pe terenul fondului de
apa;
 dezvoltarea și exploatarea
comercială a plajelor și a zonelor
de agrement
1) Documentul care atestă dreptul de
proprietate sau de folosință asupra
terenului pe care este situat corpul
de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și asupra altor
construcții destinate folosinței
apelor;
2) Planul și/sau schema terenului, cu
indicarea, după caz, a construcțiilor
hidrotehnice, a mijloacelor de
măsurare a cantității de apă care
urmează a fi folosită și deversată,
precum și a altor construcții

13.

Autorizaţie
pentru tăieri în
fondul forestier
şi în vegetaţia
forestieră din
afara fondului
forestier

Legea regnului vegetal
nr. 239/2007
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=327
015
Hotărârea Guvernului
nr.27/2004 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la autorizarea
tăierilor în fondul
forestier și a vegetației
forestiere din afara
fondului forestier

Autorizaţia pentru
tăieri în fondul
forestier şi în
vegetaţia forestieră
din afara fondului
forestier se
eliberează
persoanelor fizice
și juridice pentru
recoltarea masei
lemnoase în
procesul de
tăiere/colectare a
vegetaţiei forestiere

destinate folosinței apelor;
3) Regulamentul de exploatare a
barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate
cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
4) Planul de acțiuni/investiții privind
protecția resurselor de apă în
perioada de folosință a apei;
5) Rezultatele analizelor privind
proprietățile fizico-chimice și/sau
bacteriologice ale apei, efectuate de
laboratoarele acreditate în domeniu;
6) Dovada publicării în presa locală a
anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei.
Cererea la care se anexează:
I. în cazul tăierilor de regenerare, de
reconstrucţie ecologică, de conservare,
de îngrijire, de conducere şi de igienă
în fondul forestier de stat:
1) documentele de amenajare a
vegetaţiei forestiere;
II. în cazul tăierilor de igienă rase, de
igienizare (curăţarea de rupturi şi
doborîturi), de reconstrucţie a
arboretelor tinere de valoare scăzută,
de îngrijire a arboretelor surse de
seminţe, de întreţinere şi reconstrucţie

Gratuit
20 de zile de
la depunerea
setului complet
de documente

http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=300
650

a plantajelor, tăieri sub liniile de
comunicaţie şi reţelele electrice:
1) documentele de inventariere a
vegetaţiei forestiere;
III. în cazul tăierilor efectuate pe
terenurile din fondul forestier care nu
sînt gestionate de organele silvice de
stat:
1) decizia deţinătorului de teren,
2) actul de cercetare fitosanitară a
arboretelor (pentru tăierile de
igienă),
3) actul de coordonare cu serviciul
cadastral
IV. în cazul tăierilor efectuate în
spațiile verzi ale localităţilor urbane şi
rurale sau în perdelele de protecţie
amplasate pe terenuri cu destinaţie
agricolă, în perdelele forestiere de
protecţie şi în plantaţiile de arbori şi
arbuşti situate de-a lungul căilor de
comunicaţi:
1) actul de cercetare fitosanitară a
arboretelor;
e) în cazul tăierilor efectuate în
perdelele forestiere din zonele de
protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor

de apă:
1) decizia deţinătorului de teren,
2) actul de cercetare fitosanitară a
arboretelor.

14.

V. în cazul tăierilor de arbori vătămaţi
în urma calamităţilor naturale,
avariilor sau în cazul lichidării
focarelor active de boli şi vătămători în
fondul forestier şi în vegetaţia
forestieră din afara fondului forestier,
precum și în pădurile incluse în fondul
ariilor naturale protejate de stat
– se depune doar Cererea.
Legea nr. 851/1996
Avizul expertizei Cererea la care se anexează:
Aviz al
privind expertiza
ecologice de stat se
expertizei
eliberează
la 1) Documentația de proiect în
ecologice de stat ecologică
http://lex.justice.md/inde solicitarea
complexitatea prevăzută de
x.php?action=view&vie
persoanelor fizice Instrucțiunea nr. 188 din 10.09. 2002
w=doc&lang=1&id=311 și juridice asupra despre ordinea de organizare și
519
documentațiilor de efectuare a expertizei ecologice de stat;
proiect privind
2) certificatul de urbanism pentru
Ordinul Ministerului
obiectele
şi proiectare cu anexele corespunzătoare
Ecologiei, Construcțiilor activităţile
(planul de amplasare a imobilului/
și Dezvoltării Teritoriului economice
terenului, avizul organului
nr.188 din 10.09.02 cu
preconizate care nu supravegherii de stat a măsurilor contra
privire la aprobarea
au fost supuse incendiilor, actul de selectare a
Instrucțiunii despre
evaluării
terenului);
ordinea de organizare și
impactului asupra 3) prospecţiunile tehnico-geologice şi
efectuare a expertizei
mediului
și hidrogeologice;
ecologice de stat
influenţează mediul 4) prospecţiunile pedologice şi
http://lex.justice.md/inde şi/sau
prevăd caracteristica pedologică a terenului
x.php?action=view&vie
folosirea resurselor (traseului);

30 de zile
calendaristice
de la data
prezentării
setului complet
de documente.
Pentru
documentația
complexă
poate fi extins
pînă la 2 luni

De la 2000 lei pînă la
5000 lei, conform
Anexei nr. 1 la Legea
nr. 851/1996 privind
expertiza ecologică

w=doc&lang=1&id=313
822

15.

naturale,
și
constată
corespunderea
documentaţiei de
proiect
cu
prevederile
legislaţiei de mediu
şi prevede măsurile
pentru
protecţia
mediului
care
necesită să fie
respectate
în
procesul realizării
proiectului.
Legea nr.149/2006
Certificatul de
Certificat de
atribuire a cotei de
atribuire a cotei privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura
pescuit comercial
de pescuit
http://lex.justice.md/inde se eliberează
comercial
x.php?action=view&vie
persoanelor fizice
w=doc&lang=1&id=316 şi juridice care
974
practică activitatea
de întreprinzător şi
Hotărîrea Guvernului nr. oferă dreptul de
1279/2018 cu privire la pescuit comercial
autorizarea pescuitului în în obiectivele
obiectivele
acvatice acvatice piscicole
piscicole naturale
naturale
http://lex.justice.md/md/
378685/

5) copiile condiţiilor tehnice pentru
racordarea la rețelele edilitare;
6) Avizele organelor de supraveghere și
control de stat la proiect.

Cererea la care se anexează:
1) Lista angajaților care vor realiza
pescuitul și copia ordinelor de
angajare a acestora;
2) Copiile de pe buletinele de identitate
ale angajaților pentru care este
necesară eliberarea permiselor de
pescuit comercial;
3) O fotografie a fiecărui angajat
pentru care este necesară eliberarea
permiselor de pescuit comercial
La eliberarea Certificatului de atribuire
a cotei/cotelor de pescuit comercial, se
eliberează gratis și Permisele de pescuit
comercial pentru persoanele angajate de
titularul certificatului, conform listei

8 zile - în cazul 9 000 lei /per cotă/per
în care a fost
tonă
depusă o
singură cerere.
14 zile -în
cazul
organizării
licitației de
comercializare

anexate la cerere.

Acte permisive ce reglementează utilizarea resurselor naturale
(în conformitate cu legislația în domeniul protecției mediului)
1.

2.

Permisul
pentru pescuit
sportiv, amator
și de agrement

Autorizație de
pescuit în scop
științific

Cererea la care se anexează:
Permisul pentru
pescuit sportiv,
1) Documentul confirmativ de plată
amator și de
2) Copia buletinului de identitate.
agrement oferă
dreptul persoanelor
fizice de a pescui în
obiectivele
acvatice
Hotărîrea Guvernului nr. piscicole naturale,
1279/2018 cu privire la cu excepția
autorizarea pescuitului în perioadelor de
obiectivele
acvatice prohibiție
piscicole naturale
http://lex.justice.md/md/
378685/

Legea nr.149/2006
privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=316
974

Autorizația de
pescuit în scop
științific se
eliberează
instituţiilor
Ministerului
Educației, Culturii
și Cercetării, care
Hotărîrea Guvernului nr. efectuează cercetări
1279/2018 cu privire la ştiinţifice incluse în
Legea nr.149/2006
privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=316
974

Cererea la care anexează:
1) Programul/Planul de cercetare
ştiinţifică, coordonat cu instituțiile
științifice ale Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării, care să cuprindă
lista cercetătorilor ştiinţifici
responsabili, cu indicarea temelor de
cercetare aprobate, a obiectivului
acvatic, a termenelor de pescuit, lista

În ziua
prezentării
tuturor actelor
necesare

300 de lei pentru un
an
30 de lei pentru o zi,
în cazul
pensionarilor:
150 de lei pentru un
an
15 lei pentru o zi.
dacă mărimea pensiei
este mai mică decît
mărimea stabilită a
coşului minim de
consum:

În termen de 5
zile de la
depunerea
setului de
documente

30 de lei pentru un an
2 lei pentru o zi
Gratuit

autorizarea pescuitului în
obiectivele
acvatice
piscicole naturale
http://lex.justice.md/md/
378685/

3.

4.

Programele/Planuri
le coordonate de
conducătorii
acestor instituții.

Autorizația de
pescuit de control
se eliberează
instituţiilor
Ministerului
Educației, Culturii
și Cercetării, care
efectuează cercetări
Hotărîrea Guvernului nr. ştiinţifice incluse în
1279/2018 cu privire la Programele/Planuri
autorizarea pescuitului în le coordonate de
obiectivele
acvatice conducătorii
piscicole naturale
acestor instituții.
http://lex.justice.md/md/
378685/

Autorizație de
pescuit de
control

Legea nr.149/2006
privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=316
974

Autorizație
pentru
pescuitul
reproducătorilo
r

Legea nr.149/2006
privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura
http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&vie
w=doc&lang=1&id=316
974

Autorizația pentru
pescuitul
reproducătorilor se
eliberează
solicitanților care
vor să realizeze
activități de pescuit
în scopul creării

personalului care va efectua pescuitul,
precum și a uneltelor şi a metodelor
folosite la pescuit;
2) datele privind numărul de exemplare
pe specii de organisme acvatice vii
solicitate pentru pescuit, cu
argumentarea necesității acestui număr.
Cererea la care anexează:
1) Programul/Planul de cercetare
ştiinţifică, coordonat cu instituțiile
științifice ale Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării, care să cuprindă
lista cercetătorilor ştiinţifici
responsabili, cu indicarea temelor de
cercetare aprobate, a obiectivului
acvatic, a termenelor de pescuit, lista
personalului care va efectua pescuitul,
precum și a uneltelor şi a metodelor
folosite la pescuit;
2) datele privind numărul de exemplare
pe specii de organisme acvatice vii
solicitate pentru pescuit, cu
argumentarea necesității acestui număr.
Cererea la care se anexează:
1) Extrasul din Planul de activitate, care
să prevadă locul şi condiţiile de păstrare
a reproducătorilor, cantitatea sau
numărul de exemplare de puiet sau de
alevini cu care anual se vor popula
obiectivele acvatice piscicole naturale,

În termen de 5
zile de la
depunerea
setului de
documente

Gratuit

În termen de 5
zile de la
depunerea
setului de
documente

Gratuit

Hotărîrea Guvernului nr.
1279/2018 cu privire la
autorizarea pescuitului în
obiectivele
acvatice
piscicole naturale
http://lex.justice.md/md/
378685/

fondului genetic de
peşti în condiţii
dirijate, necesar
activităţilor de
reproducere
artificială a peştilor
în scopul
restabilirii
populaţiilor
naturale

precum și lista responsabililor şi a
personalului care va efectua pescuitul, a
uneltelor şi a metodelor folosite la
pescuit;
2) datele privind numărul de exemplare
pe specii de organisme acvatice vii
solicitate pentru pescuit, cu
argumentarea necesității acestui număr.

