PROCEDURA
de autorizare a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor din flora şi fauna
sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului sau reexportului
speciilor de faună şi floră reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie – CITES
(Aprobată la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, nr. 14 din 25.01.2002, Înregistrată
la Ministerul Justiţiei, nr. 274 din 21.05.2002, publicată în Monitorul Oficial, 2002, nr. 96-99)

Art. 1. — Prezenta Procedură de autorizare a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor din
flora şi fauna sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului

sau

reexportului speciilor de faună şi floră reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie –CITES, în continuare – Procedură, este elaborată conform
prevederilor Legii

nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES
( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 133-136, art.949), art. 61 al Legii nr. 1515-XII din
16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător şi art. 19 al Legii regnului animal nr.439-XIII din
27 aprilie 1995.
Art. 2. (1) Activităţile de export sau import a speciilor de faună şi floră sălbatică, terestră şi acvatică, sau
a unor părţi sau produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza şi
desfăşura de persoane fizice sau juridice numai în baza acordului de mediu, în conformitate cu
prevederile prezentei Proceduri şi a procedurilor şi normelor controlului vamal, veterinar şi fitosanitar în
vigoare.
(2) Prevederile prezentei Proceduri se aplică pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de export a:
a) plantelor medicinale, aromatice, alimentare, furajere, tanante, colorante şi ornamentale din flora
sălbatică, sub formă întreagă sau de rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe,
seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată;
b) ciupercilor, ferigilor, muşchilor, lichenilor, ramurilor de vîsc, răşinilor naturale, precum şi a altor
plante sălbatice sau a părţilor şi produselor din acestea, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată;
c) lipitorilor, melcilor, scoicilor, broaştelor, racilor, şerpilor, păsărilor, peştilor şi mamiferelor, precum
şi a altor animale din fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a părţilor şi derivatelor acestora, în stare
vie, proaspătă sau semiprelucrată.
(3) Plantele sălbatice care se cultivă în scopuri comerciale pentru export, precum şi animalele sălbatice
care sînt crescute în captivitate în scopuri comerciale pentru export, sînt supuse, de asemenea,
prevederilor prezentei Proceduri.
(4) Prezenta Procedură se aplică şi pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de import a plantelor şi
animalelor sălbatice în stare vie.
Art. 3. — În sensul prezentei Proceduri sînt utilizate următoarele noţiuni:
plante şi animale din fauna şi flora sălbatică - plantele şi animalele sălbatice, inclusiv părţi
sau produse ale acestora, indiferent de locul în care acestea cresc, se dezvoltă sau se reproduc;
capturare - prinderea prin orice mijloace a animalelor sălbatice, inclusiv prin vînătoare;
comercializare - actul de vînzare-cumpărare a resurselor biologice prevăzute la art.2 alin.(2) şi (3);
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stare semiprelucrată - starea obţinută în urma oricăreia dintre operaţiunile de uscare, măcinare, presare,
fierbere, congelare, saramurare şi jupuire;
autorizare - eliberarea de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu
protecţia mediului înconjurător, potrivit competenţelor legale pe care le au, a acordurilor şi permiselor,
în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de lege şi de actele juridice internaţionale la care Republica
Moldova este parte;
specie - orice specie, subspecie sau una dintre populaţiile lor izolate geografic;
individ :
(i)

orice animal sau plantă, vii sau moarte;

(ii) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în anexele I şi II ale Convenţiei CITES - orice parte
sau produs provenit de la un animal, uşor de identificat; iar pentru speciile înscrise la anexa III a
Convenţiei CITES - orice parte sau orice produs provenit de la un animal, uşor de identificat, atunci
cînd sînt menţionate în respectiva anexă;
(iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în anexa I a Convenţiei CITES - orice parte sau orice
produs provenit de la o plantă, uşor de identificat; iar pentru speciile înscrise la anexele II şi III ale
Convenţiei CITES - orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, uşor de identificat, atunci cînd
sînt menţionate în respectivele anexe;
comerţ - exportul, reexportul, importul şi introducerea de provenienţă marină;
reexportul - exportul oricărui individ importat în prealabil;
introducerea de provenienţă marină: transportul într-un stat a indivizilor speciilor care au fost
capturaţi în mediul marin care nu este sub jurisdicţia unui stat;
Autoritate ştiinţifică - o autoritate ştiinţifică naţională, desemnată: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi
Institutul Naţional de Ecologie, conform art. IX alin.(1) lit. b) din Convenţie şi Legii pentru aderarea
Republicii Moldova la Convenţia CITES;
Organ de gestiune - autoritate administrativă naţională, desemnată: autoritatea centrală abilitată cu
gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, conform art. IX alin.(1) lit. a) din
Convenţie şi Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia CITES;
parte – un stat pentru care a intrat în vigoare Convenţia CITES.
Art. 4. — (1) Persoanele fizice şi juridice, pentru activitatea de export a resurselor biologice de
animale şi plante din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (2), colectate sau capturate din flora şi fauna
sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, vor solicita eliberarea acordului de mediu.
(2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) autorizaţia pentru organizarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie sau comercializare, în
cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copie de pe facturile de cumpărare a mărfii
care se exportă, însoţite de copii de pe autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi
comercializare, eliberate pe numele agentului economic vînzător, în cazul în care marfa care se exportă se
cumpără de la alţi agenţi economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi
comercializare;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 7.
(2) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru exportul animalelor sălbatice de interes vînătoresc şi al
produselor rezultate din acestea, solicitanţii trebuie să depună la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător următoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) copii de pe autorizaţiile de vînătoare, eliberate conform legislaţiei în vigoare;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 7.
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(3) Acordul de mediu pentru export, al cărui model este prezentat în anexa 2, are valabilitate pe perioada
unui an calendaristic de la data eliberării.
Art. 5.— (1) Cantităţile de resurse biologice de animale şi plante care n-au fost exportate în termenul
de valabilitate a acordului de mediu pentru export se constituie în stocuri.
(2) Exportul stocurilor se va face prin solicitarea unui nou acord de mediu pentru export.
(3) În acest scop se vor depune următoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa 1, în care se vor preciza natura mărfii pe specii şi
volumul stocurilor deţinute;
b) copie de pe acordul de mediu pentru export a cărui valabilitate a expirat, însoţită de original pentru
verificarea conformităţii;
c) procesul-verbal de constatare a existenţei în stoc a mărfurilor pentru care se solicită eliberarea
acordului de mediu pentru export, încheiat de persoanele abilitate de organele teritoriale ale autorităţii
centrale abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în raza cărora se
află stocul de marfă.
Art. 6. — (1) Persoanele fizice şi juridice care organizează şi desfăşoară activităţi de import cu specii
de plante şi animale sălbatice în stare vie vor solicita eliberarea acordului de mediu pentru import, care se
obţine de la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului
înconjurător.
(2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
b) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
(3) Acordul de mediu pentru import se eliberează pentru fiecare tranşă de import.
(4) Modelul acordului de mediu pentru import este prezentat în anexa nr.4.
Art. 7. – (1) Pentru cultivarea plantelor sau pentru creşterea animalelor sălbatice exotice de către
persoanele fizice şi juridice este obligatorie obţinerea acordului de mediu pentru import, eliberat de
autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în
condiţiile prevăzute la art.6.
(2) Avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei se va elibera numai în baza unul studiu de evaluare a riscului
ecologic al introducerii acestor specii pe teritoriul ţării. Studiul va fi efectuat de o instituţie ştiinţifică de
specialitate pe cheltuiala solicitantului acordului de mediu.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot autoriza numai dacă solicitantul face dovada că:
a) deţine tehnologia de cultură sau de creştere în captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante
şi/sau de animale sălbatice, terestre sau acvatice, care urmează să fie cultivate sau crescute în captivitate.
Tehnologiile respective, cu excepţia celor elaborate de instituţiile ştiinţifice de specialitate din ţară,
trebuie să fie avizate de o unitate de cercetare din subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei sau de
Institutul Naţional de Ecologie, care poartă răspunderea pentru tehnologia avizată;
b) deţine suprafeţele de teren şi/sau amenajările corespunzătoare aplicării tehnologiilor prevăzute la
lit.a) în cazul creşterii în captivitate a animalelor; condiţiile de creştere trebuie să îndeplinească cerinţele
privind satisfacerea normelor referitoare la drepturile animalelor.
Art. 8. — (1) În toate cazurile în care obiectul exportului, al reexportulul sau al importului îl constituie
speciile de plante şi de animale înscrise în anexele I—III ale Convenţiei CITES, persoanele fizice sau
juridice interesate să desfăşoare aceste activităţi, vor solicita eliberarea Permisului/Certificatului
CITES, care se obţine de la Organul de gestiune.
Art 9. Permisele CITES se eliberează atît pentru operaţiuni de export, cît şi pentru operaţiuni de tranzit
sau de import, care au ca scop:
a) comercializarea;
b) schimburile ştiinţifice dintre instituţiile de specialitate, incluzînd muzee, grădini botanice şi
dendrologice, grădini şi parcuri zoologice, acvarii, terarii şi altele;
c) creşterea şi reproducerea în captivitate, în scop ştiinţific, de agrement sau pentru repopulări;
d) spectacole de circ şi alte activităţi similare.
Art. 10. (1) Pentru obţinerea permisului CITES pentru operaţiuni de export, solicitanţii vor depune
următoarele documente:
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a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
b) copia contractului între importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de tranzacţie şi de
transportare a animalelor/plantelor;
c) autorizaţia pentru organizarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie sau comercializare, în
cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copie de pe facturile de cumpărare a mărfii
care se exportă, însoţite de copii de pe autorizaţia pentru recoltare/capturare, achiziţie şi comercializare,
eliberate pe numele agentului economic vînzător, în cazul în care marfa care se exportă, se cumpără de la
alţi agenţi economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare;
d) alte documente, care confirmă legalitatea extragerii din natură a indivizilor CITES, procuraţi în
scopul schimbului, comerţului, donării, moştenirii;
e) extras din paşaportul animalelor, cu indicarea locului, datelor de naştere, numărului de
înregistrare, marcajului sau a orice amprentă de naştere, numelui dat animalului, în caz cînd acesta este
crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plante a fost reprodus în mod artificial;
f) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 7.
(2) În caz de operaţiuni de export de pe teritoriul Republicii Moldova a oricărui individ inclus în anexele
I, III ale Convenţiei CITES este necesară prezentarea unui permis CITES de import al Organului de
gestiune al statului importator.
(3) Pentru operaţiuni de reexport de pe teritoriul Republicii Moldova, este necesar de a obţine certificatul
de reexport CITES. În acest caz, Organului de gestiune vor fi prezentate următoarele documente:
a) permisul de import CITES;
b) dovada neutilizării individului, mai ales în scopuri comerciale.
(4) În cazul reexportului produselor de animale şi plante, pe documentele de însoţire a mărfii, se va
menţiona ţara iniţială de origine a acestor produse.
Art.11. (1) Pentru obţinerea permisului CITES pentru operaţiuni de import, solicitanţii vor depune
următoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
b) copia contractului între importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de tranzacţie şi de
transportare a animalelor/plantelor;
c) avizul Autorităţii ştiinţifice;
d) copia permisului de export şi/sau certificatului de reexport conform Convenţiei CITES al statului
exportator; sau
e) alte documente, care confirmă legalitatea extragerii din natură a indivizilor CITES, procuraţi în
scopul schimbului, comerţului, donării, moştenirii;
f) dovada existenţei instalaţiilor adecvate pentru îngrijirea animalelor sau plantelor (în cazul
exemplarelor aflate în stare vie);
g) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 7.
(2) În caz de operaţiuni de import pe teritoriul Republicii Moldova a oricărui individ inclus în anexele I,
III ale Convenţiei CITES este necesară prezentarea unui permis CITES de export al organului de gestiune
a statului exportator.
Art. 12 – (1) Permisele CITES se eliberează pentru fiecare operaţiune de export/import sau de tranzit,
iar certificatele CITES - pentru fiecare operaţiune de reexport şi sînt valabile, conform prevederilor
Convenţiei, în termen de 6 luni.
(2) Modelul permisului/certificatului CITES este prezentat în anexa nr. 6.
Art. 13 —(1) Cererile de eliberare a permiselor CITES şi documentele de însoţire se prezintă
Organului de gestiune în 2 exemplare.
(2) În caz de lipsă a unui dintre documente menţionate la art. 10,11, cererea nu se înregistrează.
(3) În unele cazuri, Organul de gestiune, pentru eliberarea permiselor poate solicita documente
suplimentare la acele menţionate în art. 10,11.
Art. 14. — (1) Permisul CITES se eliberează de către Organul de gestiune numai în baza avizului,
eliberat de către Autoritatea ştiinţifică, dar în unele cazuri numai după aprobare sau consultare prealabilă
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cu Secretariatul Convenţiei CITES.
(2) Termenul pentru eliberare sau refuz de eliberare a permisului/certificatului CITES este de 30 zile de la
data primirii setului complet de documente.
Art. 15. — (1) Întru aplicarea dispoziţiilor prezentei Proceduri organele teritoriale ale autorităţii centrale
abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător vor asigura:
a) informarea instituţiilor publice interesate, în scopul realizării unei cooperări eficiente;
b) informarea publicului şi a agenţilor economici interesaţi:
c) informarea autorităţilor administraţiiei publice locale, inclusiv prin amplasarea unor panouri
informative în teritoriu;
d) exercitarea unor controale periodice pentru constatarea modului în care sînt respectate dispoziţiile
legale de către comercianţi şi posesorii colecţiilor de animale şi plante;
e) evidenţa acordurilor de mediu eliberate conform dispoziţiilor prezentei Proceduri;
f) cooperarea cu instituţiile ştiinţifice şi cu autorităţile publice de specialitate pentru obţinerea
informaţiilor necesare în vederea evaluării stării şi potenţialului natural al resurselor biologice din flora şi
fauna sălbatică din teritoriu, în scopul ţinerii sub control a nivelurilor de recoltare, capturare şi achiziţie a
acestora, pentru evitarea supraexploatării lor.
Art.16. — (1) Pentru exercitarea controlului necesar asupra operaţiunilor de export, de import şi de
tranzit reglementate prin prezenta Procedură, în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice internaţionale
la care Republica Moldova este parte şi cu procedurile instituite la nivelul Uniunii Europene, Organul de
Gestiune şi autoritatea vamală centrală vor stabili prin ordin comun punctele vamale prin care se vor face
operaţiunile respective, având în vedere şi propunerile agenţilor economici interesaţi.
(2) Pentru punctele de control vamale ce vor fi stabilite, organele teritoriale ale autorităţii centrale
abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în cooperare cu autorităţile
vamale, vor asigura organizarea măsurilor de control operativ de specialitate, cu participarea directă a
specialiştilor din agenţiile teritoriale ecologice.
(3) Autorităţile vamale vor completa rubricile cu destinaţia specifică din acordul de mediu pentru export.
(4) autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de
comun acord cu autorităţile vamale şi cu alte autorităţi competente vor asigura realizarea unui afişaj
informativ corespunzător la toate punctele de trecere a frontierei.
Art. 17. - (1) Persoanele fizice şi juridice care solicită acorduri de mediu pentru export sau permise
CITES, conform prevederilor art.4, 10 şi 11, au obligaţia să achite tarifele prevăzute în anexa 7.
(2) Tarifele se plătesc la depunerea documentelor necesare în vederea eliberării acordurilor pentru export
şi a permiselor CITES pe contul Fondului Ecologic Naţional.
(3) Sumele încasate vor fi utilizate numai pentru acoperirea cheltuielilor legate de îndeplinirea
responsabilităţilor stabilite prin prezenta Procedură, în special pentru finanţarea activităţilor ce ţin de:
elaborarea permiselor CITES; procurarea timbrului special CITES; elaborarea materialelor
ilustrative şi instalarea panourilor informaţionale cu specii de animale şi plante reglementate de comerţ
conform Convenţiei CITES, efectuării expertizelor tehnice de evaluare a stării resurselor biologice din
flora şi fauna sălbatică şi pentru stabilirea condiţiilor de recoltare/capturare a acestor resurse pentru
evitarea supraexploatării lor.
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Anexa nr.2
REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL ECOLOGIEI,
ŞI RESURSELOR NATURALE

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINITRY OF ECOLOGY,
AND NATURAL RESOURCES

ACORD DE MEDIU PENTRU EXPORT
PLANTE ŞI/SAU ANIMALE SĂLBATICE
valabil pentru specii non-CITES*)

ENVIRONMENT PERMIT FOR EXPORT
OF WILD PLANTS AND/OR ANIMALS
valid for non – CITES species*)

Nr._____ Data____________________

Valid from______________till_________

Cu avizul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
Nr.____________
din_________________________________

According to the Notification of
the Moldova Academy no_____________
of _________________________________

Se autorizează agentul economic________
__________________________________
din Republica Moldova să exporte în____
__________________________________
următoarele resurse biologice naturale
non – CITES:
___________________________________
Specia
Starea
Cantitatea
(plantă/animal)
(kg/bucăţi)
___________________________________
1.
2.
3.
4.
___________________________________________

The following company________________
______ ___________________________
is authorized to export from**) _________
__________________________________
the following non-CITES wild biological
natural resources:
___________________________________
Species
Condition
Quantily
(plants/animals)
(kg/pieces)
___________________________________
1.
2.
3.
4.
_____________________________________

Prezentul acord a fost eliberat în 2 exemplare, unul
pentru exportator, celălalt pentru emitent, ambele
cu ştampilă originală

This Permit has been issued in two copies, one for
the exported, the other for the issuing authority,
both of them with original stamp.

Semnătura

Signature

Ştampila

Stamp

_________
*) Pentru speciile de floră şi faună sălbatică prevăzute în anexele
Convenţiei CITES este valabil numai Permisul CITES.

_________
*) For the species of wild flora and fauna which are listed in the
annexes of the CITES Convention, only the CITES Permit is valid.
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Anexa nr.4
REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL ECOLOGIEI,
CONSTRUCŢIILOR ŞI
DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINITRY OF ECOLOGY,
CONSTRUCTION AND
TERRITORIAL DEVELOPMENT

ACORD DE MEDIU PENTRU IMPORT
PLANTE ŞI/SAU ANIMALE SĂLBATICE
valabil pentru specii non-CITES*)

ENVIRONMENT PERMIT FOR IMPORT
OF WILD PLANTS AND/OR ANIMALS
valid for non – CITES species*)

Nr._____ Data____________________

Valid from______________till_________

Cu avizul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
Nr.____________
din_________________________________

According to the Notification of
the Moldova Academy no_____________
of__________________________________

Se autorizează agentul economic________
__________________________________
să importe din**)____________________
__________________________________
următoarele resurse biologice naturale
non – CITES:
_____________________________________
Specia
Starea
Cantitatea
(plantă/animal)
(kg/bucăţi)
__________________________________
1.
2.
3.
4.
Prezentul acord a fost eliberat în 2 exemplare, unul
pentru importator, celălalt pentru emitent, ambele
ştampilă originală

Thefollowing company_________________
___________________________________
is authorized to import from**)__________
___________________________________
the following non-CITES wild biological
natural resources:
___________________________________
Species
Condition
Quantily
plants/animals)
(kg/pieces)
____________________________________
1.
2.
3.
4.
This Permit has been issued in two copies, one for the
imported, the other for the issuing authority, both of cu
them with original stamp.

Semnătura

Signature

Ştampila

Stamp

_________

_________

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

*) For the species of wild flora and fauna 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.
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Anexa nr. 7
TARIFELE
care se încasează pentru analiza solicitărilor şi a documentaţiei care se prezintă în vederea
eliberării acordurilor de mediu pentru export şi a permiselor CITES şi pentru acoperirea
cheltuielilor legate de îndeplinirea responsabilităţilor stabilite prin prezenta Procedură
Secţiunea I
Tarife care se încasează în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export:
Tipul resurselor care se exportă
Tariful
a) Сiuperci comestibile în stare prospătă sau semiprelucrată
b) Plante medicinale, alimenatre, aromatice
tanante, colorante şi ornamentale
din flora sălbatică, sub formă întreagă sau de rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini,
ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă
sau semiprelucrată
c) Alte plante din flora sălbatică sau părţi şi produse din acestea, în stare vie,

0.20 lei/kg

proaspătă sau semiprelucrată;

0.06 lei/kg

d) Seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică (resurse genetice)

1.00 lei/kg

e) Fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată

0.05 lei/kg

f) Melci în stare vie (resursă genetică)

0.30 lei/kg

g) Carne de melc decochiliată congelată

3.00 lei/kg

h) Cochilii de melc

0.05 lei/kg

i)

Scoici, broaşte şi raci, în stare vie

3.00 lei/kg

j)

Scoici, broaşte şi raci, în stare semiprelucrată

0.60 lei/kg

k) Alte animale acvatice (peşti, viermi, crustacee etc.)
l)

Iepuri şi alte mamifere sălbatice mici, în stare vie (resursă genetică)

m) Iepuri şi alte mamifere sălbatice mici, împuşcate

0.05 lei/kg

1.50 lei/kg
25.00 lei/bucata
0.30 lei/kg

n) Mamifere sălbatice mari, vii (resursă genetică)

250.00 lei/bucata

o) Mamifere sălbatice mari, împuşcate

0.30 lei/kg

p) Păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică)

5.00 lei/bucata

q) Păsări vii din fauna sălbatică, împuşcate

0.50 lei/kg

Secţiunea II
Tarife care se încasează în vederea eliberării permiselor CITES:
_____________________________________________________________________
Tipul resurselor care se exportă/importă
a) Specii de mamifere sălbatice
b) Specii de reptile
c) Lipitori
d) Alte specii de animale sălbatice
e) Specii de plante
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_____
Tariful
300.00 lei/permis
150.00 lei/permis
200.00 lei/permis
100.00 lei/permis
100.00 lei/permis

