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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente
legale pentru unele acțiuni prioritare
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Luând în considerare modificarea cadrului legal privind datoria publică, ce a condus la abrogarea implicită a actelor
normative subsecvente prin care se asigură finanțarea unor acțiuni prioritare de înzestrare, respectiv achiziția de elicoptere,
modernizarea tehnologică a bazelor de date existente în cadrul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar
pentru cooperarea optimă cu sistemul informatic Schengen, dotarea cu aparatură medicală și cu autospeciale de intervenție în
situații de urgență,
având în vedere că activitățile curente ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative presupun executarea unor
misiuni cu grad mare de complexitate — cum ar fi intervențiile la dezastre ori pentru stingerea incendiilor, al căror scop îl constituie
salvarea de vieți omenești ori a bunurilor persoanelor, misiunile privind supravegherea frontierei de stat a României sau altele
asemenea —, pericolul pe care îl comportă executarea acestor misiuni cu echipamente aflate în stare avansată de uzură fizică
atât pentru personalul care le deservește, pentru populație, cât și pentru activitățile specifice ale Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, precum și riscul întârzierii la intervenție a structurilor de urgență profesioniste ori chiar al neexecutării misiunilor prin
menținerea unui deficit al dotărilor care asigură operativitatea acțiunilor,
ținând seama de:
— necesitatea finalizării implementării, pe întreg teritoriul național, a proiectului privind dezvoltarea și modernizarea
rețelelor de comunicații și informatică proprii ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin extinderea acestora la nivel
de orașe și comune, astfel încât să fie posibilă funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări — instrument care concură
la cooperarea europeană în domeniul afacerilor interne, în general, și în domeniul Schengen, în special;
— importanța informatizării cazierului judiciar, al cărui rol este esențial în activitatea instituțiilor publice din sistemul național
de ordine publică, siguranță națională și justiție;
— necesitatea modernizării aparaturii medicale existente în rețeaua sanitară a Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, în vederea asigurării stării de operativitate a personalului prin menținerea și refacerea stării de sănătate a efectivelor,
având în vedere termenele pe care le presupun procedurile de achiziție, precum și faptul că amânarea adoptării cadrului
legal necesar demarării achizițiilor de tehnică are consecințe asupra întârzierii îndeplinirii obiectivelor de cooperare europeană, în
principal pe domeniul Schengen, asupra condițiilor de realizare a sarcinilor ce revin instituțiilor statului ori în privința modului de
gestionare a resurselor bugetare, prin menținerea unor cheltuieli legate de asigurarea mentenanței tehnicii uzate din dotare,
întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate
fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (6) din
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august
2002, cu modificările ulterioare, se autorizează în anul 2008
Ministerul Internelor și Reformei Administrative să încheie
angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate
prin buget, până la nivelul maxim al creditelor de angajament,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta
ordonanță de urgență.
Art. 2. — Se autorizează Ministerul Internelor și Reformei
Administrative ca, în termen de 20 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să introducă
modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu și să
comunice Ministerului Economiei și Finanțelor modificările
aduse.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 21 aprilie 2008.
Nr. 54.
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ANEXĂ

SITUAȚIE

privind unele acțiuni prioritare ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative
— mii lei —
Obiectiv/Acțiune de investiții

Eșalonare anuală
2008

2013

2014

0
0
0
0
184.926 184.926 180.523 180.523

2015

0 1.087.541
0 1.087.541

Sistemul Național
de Evidență Informatică
a Cazierului Judiciar
37.426
7.485

0
14.970

0
14.970

0
14.970

27.445
0

27.445
6.861

27.446
13.722

0
20.583

0
20.584

29.353
0

29.353
7.338

29.354
14.676

0
7.486

0
0

74.851
74.851

0
13.723

0
6.863

0
0

82.336
82.336

0
14.678

0
7.339

0
0

88.060
88.060

0
14.970
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Credite de angajament
Credite bugetare
Aparatură medicală
Credite de angajament
Credite bugetare

0
22.014

0
22.015
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Credite de angajament
Credite bugetare
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Autospeciale
de intervenție
în situații de urgență
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1.087.541
0
0
0 112.277 244.366

Total
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Achiziționare elicoptere
Credite de angajament
Credite bugetare

2009

ra

Nr.
crt.

518.826 518.826 518.826
0 103.765 207.530

0
311.295

0
0
0
0 1.556.478
311.295 311.296 207.531 103.766 1.556.478
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Credite de angajament
Credite bugetare
TOTAL GENERAL
Credite de angajament
Credite bugetare

0
0
0
0
0 2.889.266
553.788 553.790 535.190 409.742 103.766 2.889.266
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1.700.590 613.050 575.626
0 237.726 495.264
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NOTĂ: Sumele includ TVA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorată emisiilor de gaze de eşapament
de la autoturisme, având ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile-limită admise
la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate,
în scopul atingerii ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din
vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene,
ţinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, elemente
care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Se aprobă reluarea pentru anul 2008 a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în
continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta
ordonanţă de urgenţă.
Art. 2. — Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă este
diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi,

proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare
foarte ridicat.
Art. 3. — În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii
şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea — Administraţia Fondului pentru Mediu;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 339/1.V.2008

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator
economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare
activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un
certificat de distrugere;
c) a radiat autoturismul uzat;
d) achiziţionează un autoturism nou de la un producător
validat.
Art. 7. — Suma prevăzută la art. 6 poate fi obţinută o singură
dată şi se scade din preţul de achiziţie al unui autoturism nou.
Art. 8. — (1) Se interzic omologarea pentru circulaţie,
reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre
casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un
certificat de distrugere a autoturismului uzat, şi reutilizarea
caroseriei, șasiului ori a motorului acestuia.
(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la
alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a
caroseriei, şasiului ori a motorului acestora de către operatorii
economici autorizaţi prevăzuţi la art. 6 lit. b) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
20.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi
aplicarea sancţiunilor se realizează de personal împuternicit din
cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
Art. 9. — Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) referitoare la
contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. — Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2008 a
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă de la
Fondul pentru mediu suma de 120.000 mii lei din sumele
încasate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art. 11. — Programul se aplică, în limita sumei alocate, până
la data de 12 decembrie 2008.
Art. 12. — Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al
ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
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b) autoturism uzat — orice autoturism înmatriculat în
România având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la
anul fabricaţiei, aflat în stare de funcţionare, care conţine
cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul,
transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi
echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului
şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din
fabricaţie;
c) autoturism nou — un autoturism care nu a fost înmatriculat
niciodată;
d) proprietar — orice persoană fizică având domiciliul sau
reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism
uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi;
e) producător validat — orice persoană juridică, producător,
importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al
acestuia, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în
Program.
Art. 4. — (1) Orice persoană juridică, producător, importator
autorizat sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, care solicită
validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o
documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Producătorul validat garantează accesul la Program al
persoanei fizice care depune în termen toate documentele
necesare pentru achiziţionarea unui autoturism nou. În cazul în
care accesul nu se realizează din culpa producătorului validat,
acesta este obligat să ofere persoanei fizice respective
posibilitatea achiziţionării unui autoturism nou la un preţ mai mic
cu 3.000 lei faţă de preţul de achiziţie al autoturismului respectiv.
Art. 5. — (1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi
prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc
criteriile impuse pentru validare.
(2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate.
Art. 6. — Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei
orice proprietar/moştenitor al unui autoturism uzat care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea
unui autoturism nou;
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2008.
Nr. 55.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 87 alin. (3)
din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

ce

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 16 aprilie 2008.
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Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității
de șanse,
Paul Păcuraru
Președintele Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
Ministrul internelor și reformei
administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

METODOLOGIE
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ANEXĂ
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privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
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Art. 1. — (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, se
organizează și funcționează, potrivit prevederilor art. 85 din
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, ca organ de specialitate,
fără personalitate juridică, al consiliului județean, respectiv al
consiliului local din cadrul fiecărui sector al municipiului
București.
(2) Comisia de evaluare desfășoară activitate decizională în
domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap,
respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane,
cu respectarea legislației în domeniu, precum și a prezentei
metodologii.
Art. 2. — Atribuțiile principale din domeniul de activitate al
comisiei de evaluare sunt cele prevăzute de art. 87 alin. (1) din
Legea nr. 448/2006, republicată, după cum urmează:
a) stabilește încadrarea adultului în grad de handicap;
b) stabilește, după caz, orientarea profesională a adultului
cu handicap, respectiv capacitatea de muncă;
c) stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în
condițiile legii;
d) reevaluează periodic sau la sesizarea direcțiilor generale
de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului București, încadrarea în grad

de handicap, orientarea profesională, precum și celelalte măsuri
de protecție a adulților cu handicap;
e) revocă sau înlocuiește măsura de protecție stabilită, în
condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea
acesteia s-au modificat;
f) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul
legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție stabilite;
g) soluționează cererile privind eliberarea atestatului de
asistent personal profesionist;
h) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate
activitățile pe care le întreprind.
Art. 3. — (1) În exercitarea atribuțiilor privind încadrarea unei
persoane adulte într-un grad de handicap, prevăzute la art. 2
lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de
serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006,
republicată, în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și
protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului București, denumit în continuare serviciul de
evaluare complexă.
(2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare
în grad și tip de handicap și elaborează programul individual de
reabilitare și integrare socială, potrivit modelelor prevăzute în
anexele nr. 1 și 2.
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(8) Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile
de la data înregistrării cererii și documentelor la serviciul de
evaluare complexă.
(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii
medicale și a anchetei sociale, evaluarea complexă se va
efectua la domiciliul/reședința persoanei în cauză.
(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării
complexe la domiciliu/reședință, potrivit alin. (9), se suportă din
bugetul DGASPC.
Art. 7. — În vederea obținerii certificatului de orientare
profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest
sens la primăria din localitatea în a cărei rază teritorială își are
domiciliul/reședința sau la registratura DGASPC, care o va
transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la
serviciul de evaluare complexă.
Art. 8. — (1) Constituirea și componența nominală a comisiei
de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului județean,
respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului
municipiului București, cu respectarea prevederilor art. 13
alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului
nr. 14/2003, precum și ale celorlalte prevederi legale în vigoare.
(2) Modificarea componenței nominale a comisiei de
evaluare se aprobă în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se
asigură de un secretariat care funcționează în cadrul direcțiilor
generale de asistență socială și protecția copilului județene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.
(4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiți
prin dispoziție a conducătorului DGASPC.
Art. 9. — (1) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară în
prezența majorității membrilor din componența acesteia.
(2) Comisia de evaluare se întrunește obligatoriu o dată pe
săptămână în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în
ședințe extraordinare, la convocarea președintelui.
(3) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere,
și alte persoane, cu acordul președintelui, în măsura în care
prezența lor este utilă.
(4) Membrii comisiilor de evaluare, cu excepția președintelui,
constituite conform legii au dreptul la o indemnizație de ședință,
potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003.
Cuantumul lunar al indemnizației se stabilește prin hotărâre a
consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 20% din
indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a
primarului de sector. Indemnizația de ședință se obține împărțind
cuantumul lunar la numărul de ședințe stabilit de președinte
pentru luna respectivă și se acordă proporțional cu numărul de
ședințe la care s-a participat în luna respectivă.
(5) Venitul maxim lunar ce poate fi obținut în calitate de
membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activității prestate,
nu poate depăși cuantumul lunar stabilit potrivit alin.(4).
(6) Prezența membrilor Comisiei de evaluare la ședințele
acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru
absentează de la ședințe de două ori consecutiv, fără motive
temeinice, acesta va fi înlocuit.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în ședințele legal
întrunite, potrivit alin. (1), cu votul majorității membrilor.
Art. 10. — (1) Ședințele comisiei de evaluare sunt conduse
de către președintele acesteia.
(2) La ședințe participă, în mod obligatoriu, secretarul
comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor.
Art. 11. — Președintele și membrii comisiei de evaluare
răspund în fața consiliului județean, respectiv local al sectorului
municipiului București, pentru neîndeplinirea obligațiilor care le
revin potrivit legii, precum și pentru adoptarea unor decizii cu
nerespectarea dispozițiilor legale.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

(3) În situația în care rezultatul evaluării complexe a unei
persoane nu susține încadrarea în grad de handicap, comisia
de evaluare motivează respingerea cererii acesteia, potrivit
prevederilor pct. II din anexa nr. 1.
Art. 4. — În exercitarea atribuțiilor privind orientarea
profesională a unei persoane adulte cu handicap, prevăzute la
art. 2 lit. b), comisia de evaluare eliberează certificate de
orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 5. — În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 lit. c),
comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de
protecție a persoanelor cu handicap:
a) admiterea în centre rezidențiale sau de zi, publice ori
public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este
cazul.
Art. 6. — (1) Exercitarea atribuțiilor privind informarea
adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia
cu privire la măsurile de protecție stabilite, potrivit art. 2 lit. f), se
realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informațiile
privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi
obținute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice
persoană fizică sau juridică interesată.
(2) Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în
grad de handicap se întocmește potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 4.
(3) Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obținută de pe
site-urile direcțiilor generale de asistență socială și protecția
copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
București, denumite în continuare DGASPC, de la DGASPC,
primăria de domiciliu sau din alte surse.
(4) Documentele necesare în vederea evaluării complexe
sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. (2);
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat
din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința
persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în
anexa nr. 6.
(5) Documentele medicale menționate la alin. (4) lit. c) sunt:
a) referat privind situația medicală prezentă, întocmit de
medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situația primei
prezentări la serviciul de evaluare complexă;
c) investigații paraclinice solicitate de serviciul de evaluare
complexă.
(6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoțită de
documentele necesare prevăzute la alin. (4):
a) se depune de către persoana solicitantă la registratura
primăriei din localitatea de domiciliu/reședință sau la registratura
DGASPC;
b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune
cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al
certificatului de încadrare în grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu,
în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către
primărie, și în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către
DGASPC.
(7) Serviciul de evaluare complexă verifică și analizează
dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conțină
documentele prevăzute la alin. (4), și, în termen de 5 zile
lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care
aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul
unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu
documentele necesare.
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e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap
și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult
3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;
f) gestionează registrul de procese-verbale;
g) gestionează registrul de contestații;
h) redactează alte documente eliberate de comisia de
evaluare.
(3) În relația cu persoanele care solicită încadrarea în grad
de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap
solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică
certificatul de încadrare în grad de handicap, programul
individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de
orientare profesională, precum și alte documente eliberate de
comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
prevăzută la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplinește orice alte
atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul
DGASPC.
Art. 16. — (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap,
certificatele de orientare profesională și deciziile adoptate de
comisia de evaluare, precum și modul în care acestea au fost
luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în
procesul-verbal al ședinței; procesul-verbal se semnează de
către președinte și de membrii prezenți.
(2) Procesele-verbale ale ședințelor se consemnează în
registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează și
trebuie să poarte ștampila comisiei de evaluare, precum și
semnătura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se
semnează de către președinte și de membrii acesteia și se
contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
Art. 17. — (1) În vederea admiterii în centre publice
rezidențiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul
legal al acesteia va depune și va înregistra o cerere în acest
sens, la primăria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau
reședința persoana cu handicap, primăria urmând să o
transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la
registratura DGASPC, însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naștere, de căsătorie sau de deces al
aparținătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de
handicap;
d) adeverință de venit;
e) documente doveditoare a situației locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigații paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a
cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu
handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura
protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
(2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare
cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele
prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de
la înregistrare.
(3) Comisia de evaluare verifică cererea și documentele
prevăzute la alin. (1) și soluționează cererea, în termen de cel
mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
(4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către
secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la
care a avut loc ședința comisiei de evaluare și se comunică prin
poștă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen
de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.
Art. 18. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta
metodologie.
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Art. 12. — (1) Comisia de evaluare competentă să
soluționeze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită
încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de
protecție este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau
reședința persoanei în cauză.
(2) Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap și
certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de
evaluare în condițiile alin. (1) și aflate în termen de valabilitate
sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu
handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv
dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
(3) Comisia de evaluare soluționează cazul în termen de cel
mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către
serviciul de evaluare complexă.
Art. 13. — (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap
și programul individual de integrare și reabilitare socială,
certificatul de orientare profesională, precum și măsurile
comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau
admiterea în centre rezidențiale ori de zi se comunică prin poștă,
cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz,
părinților/reprezentanților legali, asistentului personal sau
asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei
de evaluare.
(2) Certificatele de încadrare în grad de handicap și
certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit
art. 13 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003, în
maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în
continuare Comisia superioară.
(3) Contestațiile se depun și se înregistrează la secretariatul
comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va
transmite contestația și dosarul persoanei în cauză, în termen
de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
(4) Contestațiile se soluționează prin decizii emise de
Comisia superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la
data înregistrării.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile adresate instanței de contencios
administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Art. 14. — (1) Activitatea comisiilor de evaluare este
coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 13
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003, de către Comisia
superioară, care funcționează în structura Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instrucțiunile metodologice elaborate de Comisia
superioară, precum și deciziile acesteia sunt obligatorii pentru
comisiile de evaluare județene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului București.
Art. 15. — (1) În relația cu serviciul de evaluare complexă,
secretariatul prevăzut la art. 8 alin. (3) înregistrează în registrul
propriu de evidență dosarele persoanelor cu handicap
solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de
evaluare complexă.
(2) În relația cu comisia de evaluare, secretariatul
îndeplinește următoarele atribuții:
a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare,
însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de
încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare
complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi și
data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului
semnat de președintele acesteia;
c) ține evidența desfășurării ședințelor;
d) întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

CONSILIUL JUDEȚEAN ................................................../CONSILIUL LOCAL ........................
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Nr. .................../.................
C E R T I F I C AT

de încadrare în grad de handicap
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Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, evaluând dosarul și propunerea serviciului
de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna .....................................................................,
CNP ............................., având domiciliul în ..............................., str. ..................................... nr. .... , bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. .,
sectorul .......,
statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaș; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat;
6. altele ............................................., stabilește următoarele:
I. Se încadrează în gradul de handicap
...................................
A. Cod boală ............................................, cod handicap .....................................
B. Deficiența funcțională:
• ușoară;
• medie;
• accentuată;
• gravă: — cu asistent personal;
— fără asistent personal;
— cu indemnizație de însoțitor;
— fără indemnizație de însoțitor.*)
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II. Nu se încadrează în grad de handicap
Motivare ..........................................................................................................................................
III.Data dobândirii handicapului**) ................................, documentul ..............................................
IV. Valabilitate: — 6 luni — 12 luni — permanent
V. Termen de revizuire .........................................................................................................................
Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile și accesibilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată,
cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele și autoritățile la
respectarea lui în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.
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Secretar,
..............................

Membri,
............................

cl

PREȘEDINTE,

......................................

ANEXA Nr. 2
la metodologie

CONSILIUL JUDEȚEAN ................................................../CONSILIUL LOCAL ........................
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Nr. .................../.................
PROGRAM INDIVIDUAL

de reabilitare și integrare socială
Numele

prenumele

, CNP

I. ACȚIUNI MEDICALE
— tratament medicamentos ................................................................................................................................................
— tratament chirurgical/ortopedic ........................................................................................................................................
— asistență medicală la domiciliu/în ambulatoriu ................................................................................................................
— kinetoterapie/fizioterapie ................................................................................................................................................
*) În cazul pensionarilor de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor conform art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.
**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionare în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.
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— gimnastică medicală ......................................................................................................................................................
— ergoterapie/terapie ocupațională ....................................................................................................................................
— psihoterapie ....................................................................................................................................................................
— meloterapie ....................................................................................................................................................................
— artterapie ........................................................................................................................................................................
— altele ..............................................................................................................................................................................
II. ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE/PROFESIONALE
— orientare profesională/reorientare ..................................................................................................................................
— calificare în muncă/recalificare ........................................................................................................................................
— învățământ în unități școlare obișnuite/speciale ............................................................................................................
— încadrare în muncă ........................................................................................................................................................
— loc de muncă protejat ......................................................................................................................................................
— atelier protejat ................................................................................................................................................................
— muncă la domiciliu ..........................................................................................................................................................
— unitate protejată ..............................................................................................................................................................
— unitate economică ..........................................................................................................................................................
— reducerea programului de lucru ......................................................................................................................................
— condiții ambientale ..........................................................................................................................................................
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IV. DATA DE REVIZUIRE .......................................................
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III. ACTIVITĂȚI/SERVICII SOCIALE
— asistență și îngrijire la domiciliu ......................................................................................................................................
— mijloace de autoservire ..................................................................................................................................................
— asistent personal/însoțitor ..............................................................................................................................................
— asistent personal profesionist ........................................................................................................................................
— asistență socială prin centre de zi publice/private ..........................................................................................................
— asistență socială prin centre rezidențiale publice/private ................................................................................................

tu

PREȘEDINTE,

Membri,
............................
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Secretar,
..............................
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ANEXA Nr. 3
la metodologie

at

CONSILIUL JUDEȚEAN ................................................../CONSILIUL LOCAL ........................

es

tin

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

D

Nr. .................../.................
C E R T I F I C AT

de orientare profesională
Se atestă că doamna/domnul,
Numele
......
prenumele .................
.., CNP ....................................................................
Adresa: str. ........ .................................. nr. , bl.
, sc. ...., ap. ..., localitatea ......................... ..
,
județul/sectorul
..
.., încadrat în gradul de handicap
., conform Certificatului
de încadrare în grad de handicap nr.
....
din data .....
, poate beneficia de orientare și formare profesională
în domeniul
.
PREȘEDINTE,

......................................

Membri,
............................

Secretar,
..............................

Prezentul certificat poate fi adus la cunoștință agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă.
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ANEXA Nr. 4
la metodologie

CERERE-TIP

de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap
Nr. .................../.................
Doamnă/Domnule Director,
Subsemnatul(a) ...................................., domiciliat(ă) în .........................., str. .................................... nr. ...., bl. ...., sc. .....,
et. ........., ap. ........., sectorul/județul .........................., telefonul .............., actul de identitate ........ seria ............ nr. ....................,
CNP ...................................., solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în
vederea încadrării într-un grad de handicap.

an

el

or

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
— copie de pe documentele de identitate;
— documente medicale: — referat stare prezentă, de la medicul specialist;
— scrisoare medicală — tip, de la medicul de familie;
— anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

ce

Semnătura
................................

fiz
i

Data
........................
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Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Județului/Sectorului

/
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ANEXA Nr. 5
la metodologie
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Numele ................................ prenumele ..............................., CNP
..........
, vârsta .....................
1. Anamneza
— antecedente personale patologice
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Diagnosticul medical
— principal ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
— altele ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. Certificatele medicale actuale (se specifică numărul, data, instituția emitentă și numele medicului care a eliberat
certificatul)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. Internări în spital (data, instituția emitentă și diagnosticul la ieșirea din spital)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. Persoana — este deplasabilă;
— nu este deplasabilă.

Data completării ...........................

Semnătura și parafa medicului de familie
............................................
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ANEXA Nr. 6
la metodologie

PRIMĂRIA .....................................................................
Nr.

./

ANCHETĂ SOCIALĂ
— model-cadru —
Data evaluării
..
Scopul efectuării anchetei sociale este stabilirea statutului și a contextului social în care persoana trăiește.

fiz
i

ce

I. PERSOANA EVALUATĂ
Numele
...............
....
prenumele
.............. .
.
Adresa: str.
.... nr. ..., bl. , sc. ap. ..., localitatea
.
, județul
,
sectorul ......., codul poștal
., telefon
.
., fax
........, e-mail
., profesia
.., ocupația
.. .
.
Studii: fără;
primare;
gimnaziale;
medii;
superioare
C.N./C.P./B.I./C.I.: seria
nr.
., eliberat de
... la data .../ ../
., valabilitatea:
,
CNP: I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
S A A L L Z Z N N N N N C

văduv de la data
..,

;

rs
o

necăsătorit;
căsătorit;
despărțit în fapt; altele:

divorțat de la data

.....;

pe

Starea civilă:

an

el

or

Certificat de încadrare în grad de handicap (anterior) nr. ........ din ................, gradul ................, codul handicapului ..............,
valabilitatea certificatului: data de revizuire .................................................................

nu (dacă da, completați tabelul de mai jos):

a

da /

Prenumele

CNP

Adresa

Telefonul

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Numele

tu

ite

Copii:

., adresa ........................................................., telefonul ..................,

in

Medic familie/curant ........................../

us

iv

(numele și prenumele)

ex

cl

II. REPREZENTANT LEGAL

D

es

tin

at

Numele
.....................
prenumele
..............
...
.
Calitatea:
soț/soție;
fiu/fiică;
rudă, relația de rudenie
.;
alte persoane ......................... ...
..............................................................................................................................................................................................
Locul și data nașterii
........
.
../
............................
.. , vârsta
...
..
Adresa ................................................................................................................................................................................,
Telefon acasă
...............
, serviciu
.....................
, fax
. ..,
e-mail ................................................................................................................................................................................ .
1. AUTONOMIA ȘI STATUTUL FUNCȚIONAL AL PERSOANEI
ACTIVITĂȚI ZILNICE

Igiena corporală:

fără ajutor;

necesită îngrijire/ajutor:
— parțial;
— integral.

Îmbrăcat/Dezbrăcat:

autonomă;

dependentă de altă persoană:
— parțial;
— integral.

Servire și hrănire:

singură;

necesită ajutor:
— parțial;
— integral.

Mobilizarea:

singură;

necesită ajutor/îngrijire:
— parțial;
— permanent.

incontinență ocazională:
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Dispozitive utilizate la deplasare:

fără dispozitive:
— baston;
— cadru.

cu dispozitive:
— scaun rulant;
— cadru;
— altele .............................

Deplasare în interiorul locuinței:

singură;
necesită ajutor;
imobilizată la pat.

Deplasare în exteriorul locuinței:

singură;
necesită ajutor parțial;
depinde de alții.

Utilizarea mijloacelor de comunicare:

singură;
necesită ajutor;
depinde de alții (telefon/alarmă/sonerie).

ACTIVITĂȚI INSTRUMENTALE

singură;
necesită ajutor;
depinde de alții:
— la preparare;
— la servire.

Activități gospodărești:

singură;
la activități ușoare se descurcă;
este incapabilă (curățenie cameră, spălat haine, vase etc.):
— total;
— parțial.

Gestionarea propriilor venituri:

știe;
necesită ajutor;
este incapabilă.

Efectuarea de cumpărături:

singură;
necesită ajutor;
depinde de alții.

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Prepararea hranei/Hrănirea:

at

ex

cl

us

Conformarea la recomandările medicale:

singură;
numai însoțită.

D

es

tin

Utilizare mijloace de transport:

singură;
necesită dozare și pregătire;
depinde de alții.

Participarea la activități pe timp liber: (ascultă radio, vizionează TV, citește etc.)
Activități realizate:
1. ..............................................................
spontan
2. ..............................................................
antrenat
3. ..............................................................
Nu poate/Este indiferentă
4. ..............................................................
Mod de realizare a instrucțiunilor:
își poate aduce aminte și poate îndeplini o secvență de instrucțiuni (o listă de cumpărături etc.);
își poate aduce aminte instrucțiunile și le poate îndeplini mai târziu (un mesaj de la locul de
poate urma o instrucțiune simplă care poate fi îndeplinită atunci și în acel loc.
2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ȘI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI

Acuitate vizuală:

acuitate vizuală completă;
distinge fețe și obiecte de dimensiuni mari;
cecitate relativă (se poate orienta, evită obstacole);
cecitate absolută (vede numai umbre și lumini).
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Comunicarea:

vorbește bine și inteligibil, folosește un limbaj care poate fi înțeles; capabil să ofere informații exacte;
unele dificultăți în vorbire; lipsa clarității și a fluenței (are tendința de a se bâlbâi), dar folosește un limbaj care poate fi înțeles;
dificultăți în vorbire, este înțeles doar de cei care îl cunosc bine;
se folosește de gesturi atunci când vrea să comunice;
nu răspunde când i se vorbește, cu excepția propriului său nume.
Orientarea:

fără probleme
dezorientare:
— în spațiu;
— în timp;
— față de alte persoane.

Memoria:

păstrată;

afectată parțial;

persoana evaluată se rănește singură;
agresiune fizică față de alții;
acțiuni exagerate;
distruge obiecte;
are nevoie de multă atenție.

fiz
i

ce

Probleme comportamentale:

afectată în totalitate.

el

or

III. EVALUARE SOCIALĂ

fără;

centrală;

cu lemne/cărbuni;

gaze;

cu combustibil lichid.

da;

rece/

caldă; alte situații ........................

ii
g

Apă curentă:

ra

tu

Încălzire:

ite

a

pe

rs
o

an

A. Locuință:
casă; apartament la bloc; alte situații.
Situația juridică a locuinței (proprietate personală etc.) ......................................................................................................
Situată la:
parter; etaj; acces lift.
Se compune din:
nr. camere ..........; bucătărie; baie; duș; wc: situat în interior/ în exterior.

in

aragaz;

mașină de gătit;

iv

Dotări:

neadecvată.

frigider;

us

adecvată;

mașină de spălat;

radio;

televizor;

aspirator.

cl

Igienă:

fo

rm

ăr

Condiții de locuit: — luminozitate: adecvată; neadecvată;
— umiditate: adecvată; igrasie.

trăiește singur;

D

B. Rețea de familie:

es

tin

at

ex

Concluzii privind riscul ambiental:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
cu soț/soție;

cu copii;

cu alte rude;

cu alte persoane.

• una dintre persoanele cu care locuiește este:
bolnavă; cu dizabilități/handicap; dependentă de alcool;
• este ajutat de familie:
da; cu bani; cu mâncare; activități de menaj; nu;
• relațiile cu familia sunt: bune; cu probleme; fără relații;
• există risc de neglijare: da; nu
(dacă da, specificați) ...................................................;
• există risc de abuzare: da; nu
(dacă da, specificați) .................................................. .
 Informații relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluată (numele și prenumele, gradul de rudenie,
adresa, telefonul);
Atenție! Va/Vor fi menționată/menționate persoana/persoanele care asigură sprijinul și/sau îngrijirea persoanei
evaluate.
 PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ:

Numele ............................................................................. prenumele .................................................................................
Calitatea: soț/soție; fiu/fiică; rudă, relația de rudenie ..................................................................................................
alte persoane ...........................
Locul și data nașterii ......................................................./..........................................................., vârsta ..........................,
Adresa ................................................................................................................................................................................,
Telefon acasă .................................................... serviciu ......................................... fax .............................................,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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e-mail ...................................................................................................................................................................................
C. Rețea de prieteni, vecini:
• are relații cu prietenii, vecinii: da; nu; relații de întrajutorare;
• relațiile sunt: permanente; ocazionale;
• este ajutat de prieteni/vecini pentru: cumpărături; activități de menaj; deplasare în exterior;
• participă la: activități ale comunității; activități recreative;
• comunitatea îi oferă un anumit suport: da; nu
Dacă da, specificați: ........................................................................................................................................................
D. Evaluarea situației economice:

or

fiz
i

ce

venit lunar propriu, reprezentat de (înscrieți sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se trasează linie):
 pensie de asigurări sociale de stat ..........................................................................................................................
pensie pentru agricultori ............................................................................................................................................
 pensie I.O.V.R. ........................................................................................................................................................
 indemnizație pentru persoană cu handicap. ............................................................................................................
 pensie de urmaș ......................................................................................................................................................
 alocație de stat pentru copii ....................................................................................................................................
 alte venituri ............................................. sursa .......................................................................................................
Bunuri mobile și imobile aflate în posesie:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................,

an

el

E. Rezultatele evaluării:

ite

a

pe

rs
o

• Tratamentul și îngrijirea socio-medicală se pot realiza la domiciliul persoanei:
da;
nu
Dacă nu, se vor preciza cauzele:
.............................................................................................................................................................................................
1. ..................................;
2. ................................ etc.

ii
g

ra

tu

• Nevoile identificate:

1. .................................;
2. ............................... etc.

fo

rm

ăr

• Oferta locală de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate:

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Asistent social: ...........................................................
Semnătura .................................................................
ANEXA Nr. 7
la metodologie

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Dosar nr. ..................................
Data înregistrării
....
.
R A P O R T D E E VA L U A R E C O M P L E X Ă

I. DATELE DE IDENTIFICARE
a) Numele și prenumele .....
CNP: I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
Locul nașterii ......................................................................................................................................................................
Domiciliul ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Actul de identitate: C.N./B.I./C.I./C.P./....... seria: ....... nr.: ................... valabilitatea: ..........................................................
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TELEFON

Persoana de contact/persoana de sprijin:
Numele și prenumele ..........................................................................................................................................................
Domiciliu ............................................................................................................................................................................
Nr. de telefon ......................................................................................................................................................................
Măsurile de protecție specială de care a beneficiat persoana cu handicap ........................................................................
............................................................................................................................................................................................

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

II. REZULTATELE EVALUĂRII
1. Rezultatele evaluării sociale:
Date relevante privind evaluarea socială ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările asistentului social ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. Rezultatele evaluării medicale:
Date relevante privind evaluarea medicală ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările medicului ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. Rezultatele evaluării psihologice:
Date relevante privind evaluarea psihologică ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările psihologului ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. Rezultatele evaluării vocaționale:
Date relevante privind evaluarea vocațională ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările psihopedagogului ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. Rezultatele evaluării nivelului de educație:
Date relevante privind evaluarea nivelului de educație ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările psihopedagogului ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. Rezultatele evaluării abilităților și a nivelului de integrare socială:
Date relevante privind evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială (gradul de dependență) ............................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Concluziile și recomandările psihologului, psihopedagogului ............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
III. CONCLUZII
Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Propunerea privind orientarea profesională ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Propuneri privind luarea unei măsuri de protecție ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ

Asistent social,
.
Medic specialist,
.
Psiholog,
Alți specialiști,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție
și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante
și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor
din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora

ce

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 33 alin. (6) și (7) și a art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
și Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

mijloacele de informare existente în teritoriu pentru informarea
populației, a autorităților administrației publice locale și a
operatorilor economici cu privire la măsurile stabilite prin
prezentul ordin.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului apelor și protecției mediului
nr. 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
activităților de recoltare, capturare și/sau de achiziție și
comercializare pe piața internă sau la export a plantelor și
animalelor din flora și fauna sălbatică, precum și a importului
acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 416 din 26 iulie 2001, cu completările ulterioare.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — Se aprobă Procedura de autorizare a activităților
de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe
teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de
plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum
și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice
și a importului acestora, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Direcția protecția naturii, biodiversitate,
biosecuritate din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării
Durabile, agențiile teritoriale pentru protecția mediului și
Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” vor duce la
îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
(2) Agențiile teritoriale pentru protecția mediului și
Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” folosesc

fiz
i

ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

tin

at

ex

cl

us

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

D

es

București, 11 aprilie 2008.
Nr. 410.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național
sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate,
precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora
Art. 1. — (1) Activitățile de recoltare, capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare a plantelor și animalelor din flora
și fauna sălbatice, terestre și acvatice, în stare vie sau
semiprelucrată, sau a unor părți sau produse ale acestora, a
florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale
vertebrate și nevertebrate, pe teritoriul național sau la export, se
pot organiza și desfășura numai de persoane fizice sau juridice
autorizate, în conformitate cu dispozițiile prezentei proceduri.
(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică:
a) speciilor de plante din flora sălbatică, inclusiv speciilor de
ciuperci, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sub formă
întreagă sau de părți ale acestor plante (rădăcini, rizomi, bulbi,
tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, semințe, muguri etc.);

b) speciilor de animale din fauna sălbatică, terestră și
acvatică, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sau unor părți
sau produse obținute din acestea;
c) florilor de mină;
d) fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate.
Art. 2. — În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile
de mai jos au următoarele semnificații:
a) specii de animale din fauna sălbatică — speciile de
animale ale căror populații se mențin în natură, aflate în oricare
dintre stadiile de dezvoltare. Fac excepție de la aceste prevederi
crescătoriile de vânat, complexurile de vânătoare definite
conform Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea,
organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a
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anual, la comanda beneficiarilor, și se expertizează tehnic de
comisia de specialitate a Academiei Române. Costurile
elaborării studiilor de evaluare se suportă de beneficiar;
f) copii de pe cărțile de identitate/buletinele de identitate ale
membrilor familiei care efectuează activitățile de
recoltare/comercializare și care vor fi menționați în autorizația
pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare;
g) avizul Academiei Române la eliberarea autorizațiilor
pentru comercializarea florilor de mină, a fosilelor de plante, a
fosilelor de animale vertebrate sau nevertebrate.
(3) Autorizația/autorizațiile pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și comercializare se emite/emit pe numele titularului,
pot fi înscrise în aceeași autorizație și numele membrilor din
familie precizate de solicitant în cererea de autorizare și dă/dau
dreptul deținătorului atât pentru recoltare/capturare, cât și pentru
comercializare pe teritoriul național, cu respectarea și a
celorlalte dispoziții legale care reglementează desfășurarea
activităților comerciale.
Art. 4. — (1) Persoanele juridice care organizează activități
de recoltare/capturare și/sau de achiziție și/sau comercializare,
pe teritoriul național sau la export, solicită emiterea autorizației
pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare
de la autoritățile competente prevăzute la art. 2 lit. i) de pe raza
administrativ-teritorială unde se desfășoară activitatea de
recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare.
(2) În acest scop, solicitanții depun, după caz, următoarele
documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3;
b) declararea punctelor de achiziție și a centrelor de
prelucrare. Fiecare punct de achiziție trebuie să fie amenajat
minimum cu un cântar și un spațiu de depozitare;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 11;
d) studiu de evaluare a stării resurselor biologice din flora și
fauna sălbatice, elaborat de unități atestate în domeniu. Studiile
se realizează anual, la comanda beneficiarilor, și se
expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei
Române. Costurile elaborării studiilor de evaluare se suportă de
beneficiari;
e) certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat
pentru activitatea pe care dorește să o efectueze;
f) avizul Academiei Române la eliberarea autorizațiilor pentru
comercializarea florilor de mină, a fosilelor de plante, a fosilelor
de animale vertebrate sau nevertebrate.
(3) Autorizația dă dreptul titularului să organizeze activități
de recoltare/capturare și/sau de achiziție și/sau comercializare
pe teritoriul național, în stare vie sau semiprelucrată, cu
respectarea și a celorlalte dispoziții legale care reglementează
organizarea și desfășurarea activităților comerciale.
Art. 5. — (1) Pentru organizarea și desfășurarea activităților
de vânătoare, gestionarii fondurilor de vânătoare solicită
emiterea autorizației pentru recoltare/capturare, care se obține
de la autoritățile competente prevăzute la art. 2 lit. i) de pe raza
administrativ-teritorială unde sunt localizate fondurile de
vânătoare, în limita cotelor de recoltă aprobate de autoritatea
publică centrală din domeniul cinegetic pentru sezonul de
vânătoare.
(2) În acest scop, solicitanții vor depune următoarele
documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3;
b) documentul din care rezultă cotele de vânătoare aprobate
pentru sezonul de vânătoare;
c) certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat
pentru activitatea pe care dorește să o efectueze;
d) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit potrivit
anexei nr. 11.
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complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 486/2004, cu modificările ulterioare;
b) specii de plante din flora sălbatică — speciile de plante
sau ciuperci ale căror populații se mențin în natură, inclusiv
speciile raportate ca dispărute din natură, aflate în oricare dintre
stadiile de dezvoltare;
c) florile de mină — eșantioane recoltate din galerii subterane
sau deschideri ale unor cariere, formate din unul sau mai multe
minerale, care alcătuiesc o piesă deosebită datorită calităților
estetice, formei, culorii, dimensiunilor ori varietății cristalelor
componente;
d) fosilele de plante și fosilele de animale vertebrate și
nevertebrate — probe de rocă sau fragmente organice
ilustrative pentru flora fosilă (amprente foliare și fragmente
vegetale) ori pentru fauna fosilă, de nevertebrate sau vertebrate
(testuri, cochilii, schelete etc.), care apar sub formă de piese
individualizate, mulaje (impresiuni), incluziuni, conservate parțial
sau integral;
e) capturare — prinderea prin orice mijloace, stabilite prin
prevederi legale, a animalelor sălbatice, inclusiv prin vânătoare;
f) recoltare — culegerea plantelor sălbatice sau a părților
acestora, a florilor de mină, a fosilelor de plante și a fosilelor de
animale vertebrate și nevertebrate;
g) achiziție — procurarea resurselor naturale prevăzute la
art. 1 alin. (2) direct de la persoanele fizice care desfășoară
activități de recoltare/capturare, pentru care acestea primesc
contravaloarea muncii depuse;
h) stare semiprelucrată — starea obținută în urma oricăreia
dintre operațiile de uscare, măcinare, presare, fierbere,
congelare, saramurare, eviscerare, jupuire etc.;
i) autoritate competentă pentru emiterea autorizațiilor pentru
recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare,
menționată la art. 3, 4, 5 și 6, — autoritatea publică teritorială
pentru protecția mediului, respectiv agențiile județene pentru
protecția mediului, iar pentru Rezervația Biosferei „Delta
Dunării”, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
j) autoritate competentă pentru emiterea acordului pentru
export/import resurse biologice din categoriile prevăzute la art. 1
alin. (2), menționată la art. 9, 10, 13, 18 și 22, — autoritatea
publică centrală pentru protecția mediului;
k) centru de prelucrare — centrul în care sunt prelucrate
și/sau conservate exemplare ale speciilor de plante din flora
sălbatică sau ale speciilor de animale din fauna sălbatică.
Art. 3. — (1) Persoanele fizice care recoltează plante, flori
de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate sau
nevertebrate sau capturează animale din flora și fauna sălbatice,
în scopul comercializării acestora către populație pe teritoriul
național, în stare vie sau semiprelucrată, solicită emiterea
autorizației pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau
comercializare de la autoritățile competente prevăzute la art. 2
lit. i) de pe raza administrativ-teritorială unde se desfășoară
activitatea de recoltare.
(2) În acest scop solicitanții depun, după caz, următoarele
documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 1;
b) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 11;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) acord al proprietarilor sau al administratorilor de
terenuri/ape, pentru a avea acces și a putea recolta/captura
aceste resurse. Acordul proprietarilor și al administratorilor poate
fi un contract, o convenție sau orice fel de altă înțelegere scrisă
între părți;
e) studiu de evaluare a stării resurselor biologice din flora și
fauna sălbatice, elaborat de institute de cercetare științifică sau
unități/centre care au ca domeniu de activitate elaborarea de
cercetări în științe biologice/naturale. Studiile se realizează
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de specialitate a Academiei Române, autoritățile competente pot
institui restricții sau interdicții temporare sau permanente de
exploatare a unor specii reglementate prin prezenta procedură,
în anumite zone și pentru anumite perioade, în scopul menținerii
echilibrului ecologic. În aceste situații autorizațiile pentru
recoltare/capturare și/sau achiziție și comercializare sunt emise
cu respectarea acestor restricții sau interdicții.
(5) În cazul apariției unor noi reglementări privind exploatarea
unor specii de floră și faună sălbatice, autoritățile competente
iau măsuri pentru modificarea autorizațiilor pentru recoltare/
capturare și/sau achiziție și comercializare emise.
Art. 9. — (1) Pentru emiterea acordului pentru export în cazul
resurselor biologice din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), în
stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, persoanele juridice
interesate depun la autoritatea competentă prevăzută la art. 2
lit. j) următoarele documente:
a) cerere pentru obținerea acordului pentru export, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5;
b) copie/copii de pe autorizația/autorizațiile pentru recoltare/
capturare și/sau achiziție și/sau comercializare emisă/emise de
agenția/agențiile pentru protecția mediului, pentru organizarea,
pe anul în curs, a activităților de recoltare/capturare, achiziție și
comercializare, în cazul operatorilor economici care desfășoară
aceste activități, sau copie a facturii/facturilor de cumpărare a
mărfii care se exportă, însoțită de copii ale autorizațiilor de
recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, emise
pe numele operatorului economic vânzător, în cazul în care
marfa care se exportă se cumpără de la alți operatori economici
autorizați pentru recoltare, capturare și/sau achiziție și
comercializare, sau contractul de comision, când marfa se
exportă direct prin comisionari;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 12;
d) avizul Academiei Române pentru florile de mină, fosilele
de plante, fosilele de animale vertebrate sau nevertebrate.
(2) Pentru emiterea acordului pentru exportul animalelor
sălbatice de interes vânătoresc și al produselor rezultate din
acestea, solicitanții trebuie să depună la autoritatea competentă
prevăzută la art. 2 lit. j) următoarele documente:
a) cerere pentru obținerea acordului pentru export, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5;
b) copii de pe autorizațiile pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare emise de autoritatea competentă
prevăzută la art. 2 lit. i), conform art. 5 alin. (1), sau, după caz,
copii de pe autorizația/autorizațiile de recoltare/capturare
emisă/emise de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 lit. i)
și de pe contractul încheiat cu deținătorii fondurilor de vânătoare,
în care este clar specificat numărul de exemplare;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 12.
(3) În cazul în care resursele biologice din categoriile
prevăzute la art. 1 alin. (2), în stare vie, proaspătă sau
semiprelucrată, trec în una dintre țările din Uniunea Europeană,
este necesară eliberarea unui certificat de origine, iar
persoanele fizice sau juridice interesate depun la autoritatea
competentă prevăzută la art. 2 lit. j) următoarele documente:
a) cerere pentru obținerea certificatului de origine, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 6;
b) copie/copii de pe autorizația/autorizațiile pentru
recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare
emisă/emise de agenția/agențiile pentru protecția mediului,
pentru organizarea, pe anul în curs, a activităților de recoltare/
capturare, achiziție și comercializare, în cazul operatorilor
economici care desfășoară aceste activități, sau copie de pe
factura/facturile de cumpărare a mărfii care se exportă, însoțită
de copii de pe autorizațiile de recoltare/capturare și/sau achiziție
și/sau comercializare, emise pe numele operatorului economic
vânzător, în cazul în care marfa care se exportă se cumpără de
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Art. 6. — (1) Pentru capturarea exemplarelor din speciile de
faună strict protejată, conform numărului maxim de exemplare
stabilit printr-un act de derogare de către autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului, gestionarii fondurilor de
vânătoare solicită emiterea autorizației pentru recoltare/
capturare, care se obține de la autoritățile competente prevăzute
la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorială în care se află
fondurile de vânătoare, în limita numărului maxim de exemplare
aprobat pentru fiecare gestionar al fondurilor de vânătoare.
(2) În acest scop, solicitanții depun următoarele documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3;
b) documentul din care rezultă numărul maxim de exemplare
aprobat pentru gestionar, stabilit prin ordin al conducătorului
autorității publice centrale pentru protecția mediului;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit pentru
analiza documentațiilor necesare emiterii autorizației, potrivit
anexei nr. 11.
Art. 7. — (1) Cererile de autorizare se soluționează în termen
de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu condiția
ca documentația prezentată de solicitant să fie completă.
(2) În cazul în care documentația nu este completă,
autoritatea competentă are obligația de a notifica solicitantul, în
termen de cel mult 10 zile, despre documentele lipsă din dosarul
de autorizare.
(3) Activitatea de recoltare/capturare, achiziție sau
comercializare se poate desfășura numai după obținerea
autorizației pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau
comercializare emisă conform prezentei proceduri.
(4) Emiterea autorizațiilor pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare, potrivit dispozițiilor art. 3 și 4, se
face pe baza studiilor de evaluare a stării resurselor biologice
din flora și fauna sălbatice.
(5) Prin studiile de evaluare specialiștii fac precizări cu privire
la nivelurile maxime de recoltare/capturare anuale, stabilite pe
zone clar delimitate, în special pentru speciile supuse unui regim
intens de exploatare, pentru speciile aflate într-o stare
nefavorabilă, precum și cu privire la zonele pentru care se
instituie interdicții periodice de recoltare/capturare în scopul
menținerii potențialului natural de regenerare a acestor resurse
și a echilibrului ecologic, conform legislației în vigoare.
(6) Autorizațiile pentru recoltare/capturare și/sau achiziție
și/sau comercializare, ale căror modele sunt prevăzute în
anexele nr. 2 și 4, sunt valabile până la sfârșitul anului
calendaristic în care au fost emise, respectiv până la sfârșitul
sezonului de vânătoare sau al sezonului de recoltare a stufului.
Art. 8. — (1) Autoritățile competente prevăzute la art. 2 lit. i)
emit autorizațiile pentru recoltare/capturare și/sau achiziție
și/sau comercializare pentru cantitățile solicitate de persoanele
fizice și juridice interesate, având în vedere starea resurselor
care se recoltează, potențialul biologic de regenerare a acestora
și riscul supraexploatării lor. În autorizația pentru recoltare,
capturare și/sau achiziție și/sau comercializare vor fi precizate
condiții și restricții obligatorii de respectat de către cei care
recoltează, capturează și/sau achiziționează plante și animale
sălbatice, în conformitate cu normativele tehnice care
reglementează recoltarea acestor resurse și cu dispozițiile
legale referitoare la protecția habitatelor naturale și a diversității
biologice.
(2) Nu se emit autorizații pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare persoanelor juridice care nu au
organizate și declarate punctele de achiziție din teritoriu.
(3) Nu se emit autorizații pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare persoanelor juridice care nu au
autorizate centrele de prelucrare, în conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare.
(4) Pe baza studiilor de evaluare a resurselor sau în cazuri
motivate pe baze științifice, însoțite de recomandările comisiei
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Art. 13. — (1) Sunt interzise:
a) recoltarea, capturarea, achiziția și comercializarea
plantelor și animalelor sălbatice sau a unor părți ori produse ale
acestora la vârste, dimensiuni, perioade de creștere, de
dezvoltare și de reproducere prohibite, conform reglementărilor
specifice;
b) recoltarea, capturarea, achiziția și comercializarea
plantelor și animalelor declarate monumente ale naturii, a celor
endemice, rare sau aflate în pericol de dispariție, precum și a
speciilor de plante și animale sălbatice cu regim special de
protecție conform convențiilor internaționale, a florilor de mină,
a fosilelor de plante și a fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate, indiferent de zonă și de terenurile în/pe care se
găsesc;
c) recoltarea și capturarea oricăror plante și animale
sălbatice din rezervații științifice și din zonele cu regim de
protecție ecologică integrală din ariile naturale protejate;
d) recoltarea, achiziția și comercializarea florilor de mină, a
fosilelor de plante și a fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate de pe teritoriul ariilor naturale protejate;
e) comercializarea speciilor-tip, seriilor-tip sau paratipilor (pe
care s-a făcut determinarea unei specii noi) aflate în patrimoniul
unor muzee sau instituții științifice;
f) recoltarea unor specii de nevertebrate rare sau protejate cu
capcane ori alte procedee care pot pune în pericol diversitatea
specifică sau structura populațiilor ori care pot conduce la
degradarea mediului în urma recoltării.
(2) Plantele și animalele sălbatice din categoriile precizate la
alin. (1) lit. b) se pot recolta sau captura în condiții excepționale
numai cu autorizarea specială din partea autorității centrale
pentru protecția mediului și cu avizul științific prealabil al
Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din Academia
Română.
(3) Este permisă recoltarea/capturarea plantelor și animalelor
sălbatice din rezervațiile biosferei și din alte categorii de arii
naturale protejate în care există zone cu resurse ce pot fi
valorificate economic, autorizația pentru recoltare/capturare
și/sau achiziție și comercializare emițându-se pe baza avizului
științific al Academiei Române și cu acordul administratorilor/
custozilor ariilor naturale protejate.
Art. 14. — Recoltarea/capturarea unor plante și animale
sălbatice din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (2) de către
persoane fizice pentru consumul sau folosința proprie în familie,
cu excepția celor care sunt supuse unui regim special de
ocrotire și conservare, se poate face fără autorizație pentru
recoltare/capturare și/sau achiziție și comercializare, dar cu
respectarea dispozițiilor art. 13, precum și a condițiilor,
restricțiilor și interdicțiilor cu privire la ocrotirea monumentelor
naturii, a speciilor de plante și animale amenințate cu dispariția,
a zonelor naturale supuse regimului de protecție ecologică,
stabilite de către autoritățile competente, precum și de către
proprietarii și deținătorii legali ai terenurilor și apelor, cu privire
la accesul pe terenurile pe care le dețin în proprietate sau în
administrare.
Art. 15. — (1) Importul în România din oricare stat,
exceptând statele membre ale Uniunii Europene, al oricăror
plante sau animale din flora și fauna sălbatice, în stare vie, în
scopul comercializării pe teritoriul național sau la export ori în
scopul prelucrării industriale, în vederea comercializării pe
teritoriul național sau la export, se poate face numai de către
persoanele care dețin acordul pentru import, în condițiile
prevăzute la art. 11.
(2) În cazul reexportului produselor prevăzute la alin. (1), pe
documentele de însoțire a mărfii se menționează țara inițială de
origine a acestor produse.
Art. 16. — Persoanele juridice care organizează activități de
recoltare, capturare și/sau achiziție a resurselor biologice din
flora și fauna sălbatice, din categoriile prevăzute la art. 1
alin. (2), sunt obligate:
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la alți operatori economici autorizați pentru recoltare, capturare
și/sau achiziție și/sau comercializare, sau contractul de
comision, când marfa se exportă direct prin comisionari;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 12;
d) avizul Academiei Române pentru florile de mină, fosilele
de plante, fosilele de animale vertebrate sau nevertebrate.
(4) Pentru scoaterea de pe teritoriul țării a pieselor și trofeelor
de vânat de către vânătorii străini care vânează în România în
condițiile prevăzute de lege nu este necesar acordul pentru
export.
(5) Acordul pentru export și certificatul de origine ale căror
modele sunt prevăzute în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 8 au
valabilitate pentru anul calendaristic în care au fost emise,
respectiv pentru sezonul de vânătoare pentru care au fost
emise.
Art. 10. — (1) Cantitățile de resurse naturale care nu au fost
exportate în termenul de valabilitate a acordului pentru
export/certificatului de origine și/sau cantitățile pentru care nu
au fost solicitate acorduri pentru export/certificate de origine, dar
au fost autorizate pentru recoltare/capturare din anul precedent,
se constituie în stocuri.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) se solicită un nou acord
pentru export/certificat de origine.
(3) În acest scop, persoanele fizice sau juridice depun
următoarele documente:
a) cerere pentru obținerea acordului pentru export, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5, sau cerere pentru obținerea
certificatului de origine, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 6, în care se precizează natura mărfii pe specii și volumul
stocurilor deținute;
b) acordul pentru export a cărui valabilitate a expirat sau
autorizația/autorizațiile pentru recoltare/capturare și/sau achiziție
și/sau comercializare care fac dovada existenței stocului;
c) procesul-verbal de constatare a existenței în stoc a
mărfurilor pentru care se solicită emiterea acordului pentru
export, încheiat de persoanele abilitate de autoritatea
competentă prevăzută la art. 2 lit. i) din județul pe raza căruia se
găsește stocul de marfă, întocmit conform anexei nr. 13;
d) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 12, în cazul în care se prezintă autorizația/autorizațiile
din anul precedent pentru deținerea stocurilor.
Art. 11. — (1) Persoanele fizice sau juridice care organizează
și desfășoară activități de import cu specii de plante și animale
sălbatice în stare vie solicită emiterea acordului pentru import,
care se obține de la autoritatea competentă prevăzută la art. 2
lit. j).
(2) În acest scop, solicitanții depun următoarele documente:
a) cerere pentru obținerea acordului pentru import, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 9;
b) avizul comisiei de specialitate a Academiei Române, în
baza unui studiu de evaluare a riscului ecologic al introducerii
acelor specii pe teritoriul țării, studiu care se execută de o
instituție științifică de specialitate, pe cheltuiala solicitantului
acordului pentru import;
c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 12.
(3) Acordul pentru import se emite pentru fiecare tranșă de
import în parte.
(4) Modelul acordului pentru import este prevăzut în anexa
nr. 10.
Art. 12. — Cererile de emitere a documentelor prevăzute la
art. 8—11 se soluționează în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data primirii, cu condiția ca documentația
prezentată de solicitant să fie completă. În cazul în care
documentația nu este completă, autoritatea competentă are
obligația de a notifica solicitantul, în termen de cel mult 3 zile,
despre documentele lipsă.
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avea acces și a putea recolta/captura aceste resurse. Acordul
proprietarilor și al administratorilor poate fi un contract, o
convenție sau orice fel de altă înțelegere scrisă între părți.
Art. 21. — Comercializarea pe teritoriul național a oricăror
produse din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) se poate face,
în stare vie sau semiprelucrată, numai de către persoane care
îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea de activități
comerciale. Administrațiile zonelor publice și organele de control
de specialitate sunt obligate, în conformitate cu dispozițiile
legale, să controleze documentele de proveniență a mărfurilor
ce se comercializează și să aplice sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 22. — (1) Persoanele fizice sau juridice care solicită
autorizații pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau
comercializare de la agențiile pentru protecția mediului conform
prevederilor art. 3—5 au obligația să achite tarifele prevăzute în
anexa nr. 11.
(2) Tarifele se plătesc la depunerea documentelor necesare
autorizării, într-un cont extrabugetar, deschis la dispoziția
agențiilor pentru protecția mediului, pentru analiza solicitărilor și
a documentațiilor care se prezintă și pentru acoperirea
cheltuielilor legate de verificarea acestora, inclusiv pe teren, în
vederea emiterii autorizațiilor pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Persoanele fizice sau juridice care solicită acorduri pentru
export de la autoritatea competentă prevăzută la art. 2 lit. j),
conform prevederilor art. 8 și 11, au obligația să achite tarifele
prevăzute în anexa nr. 12.
(4) Tarifele se plătesc la depunerea documentelor necesare
emiterii acordurilor pentru export la autoritatea competentă
prevăzută la art. 2 lit. j).
Art. 23. — (1) Pentru speciile de păsări prevăzute în anexa
nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice sunt permise
comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul
comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror
părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat în
baza unei autorizații speciale emise de către autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 14.
(2) Pentru obținerea autorizației prevăzute la alin. (1),
solicitanții, persoane fizice sau juridice, vor depune la autoritatea
publică centrală pentru protecția mediului următoarele
documente:
a) cerere pentru obținerea autorizației speciale, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 15;
b) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform
anexei nr. 11;
c) copie/copii de pe autorizația/autorizațiile pentru
recoltare/capturare emisă/emise de agenția/agențiile pentru
protecția mediului pentru organizarea activităților de
recoltare/capturare pentru numărul de exemplare pentru care
se solicită autorizația specială;
d) copie/copii de pe autorizația/autorizațiile de vânătoare
emisă/emise pentru recoltarea exemplarelor ce se vor
comercializa.
(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
emite autorizația prevăzută la alin. (1), în termen de maximum
30 de zile de la data înregistrării documentației complete
prevăzute la alin. (2).
(4) Termenul de emitere a autorizației prevăzut la alin. (3) se
prelungește cu perioada de timp necesară consultării Comisiei
Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecția
mediului.
Art. 24. — Anexele nr. 1—15 fac parte integrantă din
prezenta procedură.
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a) să organizeze puncte de achiziție cu dotările necesare,
conduse de persoane care cunosc normele tehnice de
recoltare/capturare și regulile de achiziție a speciilor de floră și
faună sălbatice;
b) să instruiască persoanele fizice cu care lucrează, pentru
respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor
și animalelor sălbatice aprobate de autoritățile competente, și
să exercite controlul asupra activității acestor persoane;
c) să stimuleze constituirea pe plan local a asociațiilor de
recoltatori, asigurându-le instruirea necesară pentru respectarea
reglementărilor privind accesul la resurse, a normelor de
protecție a mediului și de conservare a florei și faunei sălbatice;
d) să solicite agențiilor pentru protecția mediului autorizațiile
de mediu pentru centrele de prelucrare, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.
Art. 17. — (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri,
autoritatea competentă prevăzută la art. 2 lit. i) asigură:
a) informarea instituțiilor publice interesate, în scopul
realizării unei cooperări eficiente;
b) informarea publicului și a operatorilor economici interesați;
c) informarea administrațiilor zonelor publice, inclusiv prin
amplasarea unor panouri informative în teritoriu și în aceste
zone;
d) evidența autorizațiilor emise conform dispozițiilor prezentei
proceduri;
e) cooperarea cu instituțiile științifice și cu serviciile publice
de specialitate pentru obținerea informațiilor necesare evaluării
stării și potențialului natural al resurselor biologice din flora și
fauna sălbatice de pe teritoriul județului, în scopul ținerii sub
control a nivelurilor de recoltare, capturare și achiziție a
acestora, pentru evitarea supraexploatării lor și a riscului
provocării unor dezechilibre ecologice.
(2) Pentru punctele de control vamal, comisariatele teritoriale
ale gărzii de mediu, în cooperare cu autoritățile vamale, asigură
organizarea măsurilor de control operativ de specialitate.
(3) Autoritățile vamale completează rubricile cu destinația
specifică din acordul pentru export.
(4) Comisariatele teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu
întreprind acțiuni de verificare și control în vederea respectării
prevederilor prezentei proceduri privind concordanța dintre
autorizațiile pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziționarea
și/sau comercializarea unor plante și animale din flora și fauna
sălbatice, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a florilor de
mină, fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate, precum și certificatele acestora de origine.
(5) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 lit. i) face
demersurile necesare pe lângă autoritățile competente pentru
realizarea unui afișaj informativ corespunzător la toate punctele
de trecere a frontierei pentru călători cu privire la bunurile
naturale supuse regimului special de export și import prin
legislația națională și internațională.
Art. 18. — Persoanele juridice care au obținut acorduri de
export au obligația de a solicita la începutul fiecărui an stabilirea
stocurilor existente din anul precedent, pe baza autorizațiilor
pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare
și a acordurilor pentru export/import emise.
Art. 19. — În cazul persoanelor juridice care au achitat tariful
pentru emiterea acordului pentru export/certificatului de origine
pentru plante și/sau animale sălbatice și nu au realizat exportul
cantităților pentru care au solicitat emiterea, din diverse motive,
tarifele achitate nu mai pot fi restituite.
Art. 20. — Persoanele fizice și juridice care obțin autorizații
pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare
din partea agențiilor pentru protecția mediului, pentru
organizarea activităților de recoltare/capturare și/sau achiziție a
resurselor naturale prevăzute la art. 1 alin. (2), potrivit
prevederilor prezentei proceduri, sunt obligate să aibă acordul
proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a

tu
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ANEXA Nr. 1
la procedură

Înregistrată cu nr. ............................. din ..................... la ..........................
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ..........................................
Județul .........................................
CERERE DE AUTORIZARE

pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină,
fosile de plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și/sau animale din fauna sălbatică
de către persoane fizice
Subsemnatul(a), ................................................., cu domiciliul în................................, buletin/carte de identitate nr. ............
seria.........., eliberat/eliberată de ...................................., solicit prin prezenta emiterea autorizației pentru recoltarea/capturarea
și/sau achiziția și/sau comercializarea următoarelor resurse naturale*):
1. specia de plante sălbatice;
2. specia de animale sălbatice;
3. flori de mină;
4. fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate.
Zona din care se
recoltează/capturează/
achiziționează/comercilizează

Cantitatea
(kg sau exemplare)

el

or

fiz
i

ce

Specia de plante( partea componentă)/
flori de mină/ fosile de plante/ fosile de animale vertebrate și nevertebrate/
animale ce se recoltează/capturează/achiziționează/ comercilizează**)
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Subsemnatul declar că în anul trecut (...........) am recoltat/capturat următoarele cantități de plante, flori de mină, fosile de
plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și animale sălbatice:
Fosile de plante/Fosile de animale vertebrate
și nevertebrate (kg)
(nr. de exemplare)

Plante sălbatice Animale sălbatice
(kg sau exemplare)

fo

rm

ăr

Flori de mină
(nr. de exemplare)

Specificare

lista speciilor recoltate/capturate este mai mare, atunci se completează în continuare pe o filă anexă de către
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1. Recoltat/capturat + achiziționat + comercializat — Total: ......................................, din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Subsemnatul declar că:
- voi recolta/captura/achiziționa/comercializa numai speciile de plante, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale
vertebrate și nevertebrate și animale declarate în această cerere și numai din zonele precizate;
- voi recolta/captura/achiziționa/comercializa speciile de plante și animale numai la dimensiunile și în perioadele admise
de normele tehnice de recoltare/capturare;
- voi respecta interdicțiile și restricțiile de recoltare/capturare/achiziție/comercializare precizate în autorizație;
- în timpul recoltării/capturării/achiziției/comercializării voi respecta obligațiile prevăzute de legislația privind protecția
mediului, precum și drepturile proprietarilor terenurilor și ai apelor de pe care voi recolta/captura resursele naturale declarate;
- cunosc dispozițiile legii cu privire la sancțiunile ce le pot suporta pentru nerespectarea normelor privind protecția mediului.
Solicit ca autorizația pentru recoltare/capturare/achiziție/comercializare să se elibereze pe numele următoarelor persoane,
membri ai familiei: .............................................................................................................................................................
Pentru emiterea autorizației pentru recoltare/capturare/achiziție/comercializare voi achita tariful de autorizare stabilit
conform prevederilor legale.
Semnătura solicitantului
.............................................
Data.................
*) Ceea ce nu îl interesează pe solicitant se marchează cu xxx peste înscris, la completarea cererii.
**) Se scriu obligatoriu denumirile științifice și populare ale speciilor de plante sau părților din plante (de exemplu, flori, frunze, rădăcină, iarbă etc.) și
ale speciilor de animale ce se recoltează/capturează. Dacă lista acestora este mai mare, se completează de către solicitant o anexă, în continuare.
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ANEXA Nr. 2
la procedură

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ...........................
Județul .........................................
AUTORIZAȚIE

pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină,
fosile de plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și/sau animale din fauna sălbatică
de către persoane fizice
Nr. ..............din........................
Valabilă de la................................. până la..............................

ce

În baza Cererii de autorizare pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și comercializare de plante din flora sălbatică, flori
de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și/sau animale din fauna sălbatică înregistrată cu
nr. ................. din......................., pe numele ....................................................................................................................., domiciliat
în ..........................................................................................................., buletin de identitate seria ......... nr. ...................., eliberat
de ............................................., se eliberează prezenta autorizație pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare
a următoarelor resurse biologice din flora și fauna sălbatice:*)
Zona din care se
recoltează/capturează/
achiziționează/comercializează

Cantitatea
(kg sau exemplare)

el

or

fiz
i

Specia de plante (partea componentă)/flori de mină/
fosile de plante/ fosile de animale vertebrate și nevertebrate/
animale ce se recoltează/ capturează/ achiziționează/comercializează**)
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Condiții ce trebuie respectate de beneficiarul autorizației pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare:
— recoltarea/capturarea plantelor/florilor de mină/fosilelor de plante/fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate/
animalelor se va face numai din zonele și de pe suprafețele precizate în autorizația pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și
comercializare;
— plantele/florile de mină/fosilele de plante/fosilele de animale vertebrate și nevertebrate/animalele nu vor fi
recoltate/capturate/achiziționate/comercializate din zone și de pe suprafețe pentru care beneficiarul autorizației nu are acordul
(contract, protocol etc) încheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor și apelor;
— recoltarea/capturarea/achiziționarea/comercializarea oricăror plante, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale
vertebrate și nevertebrate și animale sălbatice nu se va face din zonele declarate rezervații naturale, rezervații științifice și din
zonele cu regim de protecție ecologică integrală din ariile naturale protejate;
— recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea oricăror plante, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale
vertebrate și nevertebrate și animale sălbatice se va face din zonele declarate arii naturale protejate în conformitate cu legislația
națională în vigoare.
Alte condiții pentru recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea plantelor, florilor de mină, a fosilelor de plante, a fosilelor
de animale vertebrate și nevertebrate și animalelor înscrise în autorizație:
....................................................................................................................................................................................................
Prezenta autorizație este valabilă pentru următoarele persoane fizice, membri ai familiei solicitantului, precizate în cererea
de autorizare, ...................................................................................................................................................................., cu domiciliul
în ..........................................................................................................................., și BI/CI
. seria
nr.
..
Pentru emiterea prezentei autorizații titularul a achitat tariful de autorizare cu chitanța nr.
din
în sumă de
. conform prevederilor legale.

Director executiv,
..............................................

Șef Serviciu implementare politici de mediu,
.......................

Întocmit.
..
*) Se completează, conform cererii solicitantului, cu una dintre următoarele mențiuni: plante sălbatice; animale sălbatice; plante și animale sălbatice; flori
de mină; fosile de plante; fosile de animale vertebrate și nevertebrate.
**) Se completează obligatoriu cu denumirea populară a plantei și părții din plantă (de exemplu, flori, frunze, rădăcină, iarbă, coajă etc.) sau a animalului,
urmată imediat de denumirea științifică completă (genul și specia). Dacă lista speciilor ce se recoltează/capturează este mai mare, atunci, în continuare, se
completează o anexă la prezenta autorizație pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare.
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ANEXA Nr. 3
la procedură

Înregistrată cu nr. ....................... din..................................... la
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ...........................
Județul ...........................................
CERERE DE AUTORIZARE

pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziționarea și/sau comercializarea unor plante și animale din flora
și fauna sălbatice, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante
și fosile de animale vertebrate și nevertebrate de către persoane juridice

ce

Operatorul economic
................
..........................., reprezentat prin ............................................, în calitate
de ................................., cu sediul în ........................................., înregistrat la Camera de Comerț și Industrie ...................................,
cu nr. ........ din.................., având ca obiect de activitate menționat în statut ................................................, solicit prin prezenta
emiterea autorizației pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziția și/sau comercializarea următoarelor resurse*):
— plante sălbatice;
— animale sălbatice;
— plante și animale sălbatice;
— flori de mină;
— fosile de plante;
— fosile de animale vertebrate și nevertebrate.
Zona din care se
recoltează/capturează/
achiziționează/comercializează

Cantitatea
(kg sau exemplare)

el

or

fiz
i

Specia de plante (partea componentă)/flori de mină/
fosile de plante/ fosile de animale vertebrate și nevertebrate/
animale ce se recoltează/ capturează/ achiziționează/comercializează**)
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Operatorul economic.................................. declară că, în anul anterior (........), a recoltat/capturat/achiziționat/comercializat
următoarele cantități de resurse biologice naturale:
Plante sălbatice
(kg)

Flori de mină
(kg și nr. ex.)

Fosile de animale vertebrate
și nevertebrate
(kg și nr. ex.)

Animale sălbatice
(kg sau exemplare)

rm

ăr

Specificare

at

ex

cl

us

iv

in

fo

1. Recoltat/capturat + achiziționat + comercializat —Total: ................................, din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

es

tin

Punctele de achiziție ale solicitantului:

D

Centrele de prelucrare ale solicitantului:
Operatorul economic se obligă să asigure:
— recoltarea/capturarea/achiziționarea/comercializarea numai a plantelor, florilor de mină, fosilelor de plante, fosilelor de
animale vertebrate și nevertebrate și/sau animalelor precizate în cerere și numai din zonele declarate în cerere;
— recoltarea/capturarea/achiziționarea/comercializarea plantelor și animalelor numai la vârstele și în perioadele admise
de normele tehnice de recoltare/capturare;
— respectarea celorlalte interdicții și restricții de recoltare/capturare/achiziționare/comercializare, precizate în autorizație;
— respectarea, în timpul recoltării/capturării și/sau achiziționării și/sau comercializării, a obligațiilor prevăzute de lege
privind protecția mediului și a drepturilor proprietarilor de terenuri, ape de unde urmează să se
recolteze/captureze/achiziționeze/comercializeze plantele, florile de mină, fosilele de plante, fosilele de animale vertebrate și
nevertebrate și animalele precizate în autorizație;
— respectarea de către personalul propriu sau de către cel angajat sezonier a obligațiilor de mai sus, inclusiv întocmirea
fișelor de instructaj pentru personalul utilizat la recoltare/capturare/ achiziționare/comercializare.
Pentru emiterea autorizației operatorul economic achită tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.
Semnătura solicitantului
...............................
..
Data.........................
*) Ceea ce nu îl interesează pe solicitant se marchează cu xxxx peste înscris, la completarea cererii.
**) Se scriu obligatoriu denumirile populare ale plantelor sau părților din plante (de exemplu, flori, frunze, rădăcină, iarbă etc.) și ale animalelor ce se
recoltează/capturează sau se achiziționează în vederea comercializării sau prelucrării. După denumirea populară se scrie, obligatoriu, denumirea științifică (genul
și specia).
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ANEXA Nr. 4
la procedură

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ................
Județul ............................................................................
AUTORIZAȚIE

pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziționarea și/sau comercializarea, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată,
de plante și animale sălbatice din flora și fauna sălbatice, precum și a florilor de mină, a fosilelor de plante și a fosilelor
de animale vertebrate și nevertebrate de către persoane juridice
Nr.................. din.............
Valabilă de la ..................... până la............

Specia plante (partea componentă)/
flori de mină/fosile de plante/fosile de animale
vertebrate și nevertebrate/animale
ce se recoltează/capturează/achiziționează/
comercializează**)

ce

În baza Cererii de autorizare a operatorului economic ........................................................ nr. ................. din .......................,
cu sediul în ........................., reprezentat prin ............................, în calitate de ...................................., înregistrat la Camera de
Comerț și Industrie ......................................................... cu nr. ........................ din ..........................................................................,
se eliberează prezenta autorizație pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziționarea și/sau comercializarea următoarelor
resurse biologice din flora și fauna sălbatică*):
Zona din care se recoltează/capturează/
achiziționează/comercializează

an

el

or

fiz
i

Cantitatea (kg sau exemplare)

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

1.
2.
3.
4.
5.

ăr

ii
g

Punctele de achiziție autorizate conform normelor legale:***)

fo

rm

Centrele de prelucrare autorizate:***)

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

Condițiile ce trebuie respectate de beneficiarul autorizației:
— recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea plantelor/florilor de mină/fosilelor de plante/fosilelor de animale
vertebrate și nevertebrate/animalelor se face numai din zonele și de pe suprafețele precizate în autorizație;
— plantele/florile de mină/fosilele de plante/fosilele de animale vertebrate și nevertebrate/animalele nu pot fi
recoltate/capturate/achiziționate/comercializate din zone și de pe suprafețe pentru care beneficiarul autorizației nu are acordul
(contract, protocol etc.) încheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor, apelor;
— recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea oricăror plante, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale
vertebrate și nevertebrate și animale sălbatice nu se face din zonele declarate rezervații naturale, rezervații științifice și din zonele
cu regim de protecție ecologică integrală din ariile naturale protejate;
— recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea se face numai în cantitățile înscrise în autorizație și numai la vârstele
și în perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare;
— respectarea, în timpul recoltării, atât de către personalul propriu, cât și de cel angajat sezonier a obligațiilor prevăzute
de legislația privind protecția mediului și a drepturilor proprietarilor de terenuri și ape;
— instruirea tuturor culegătorilor angajați permanent sau sezonier în legătură cu desfășurarea activităților autorizate.
Alte condiții pentru recoltarea/capturarea plantelor, florilor de mină, fosilelor de plante, fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate și animalelor înscrise în autorizație:
În baza prezentei autorizații, operatorul economic asigură fiecărui culegător—angajat permanent sau sezonier, un ecuson
de identificare purtând denumirea operatorului economic, numele și prenumele persoanei, numărul autorizației și emitentul acesteia.
Pentru emiterea prezentei autorizații titularul a achitat tariful de autorizare cu Chitanța nr.
.. din
,
în sumă de
.lei, conform prevederilor legale.
Director executiv,
........................

Șef Serviciu implementare politici de mediu,
............................
Întocmit.
........................................

*) La emiterea autorizației se marchează cu xxxxx peste înscris activitățile ce nu sunt solicitate de beneficiarul autorizației.
**) Se completează cu denumirea populară a plantei sau părților din plante (de exemplu, flori, frunze, rădăcină, iarbă etc.) ori a animalului, urmată
imediat de denumirea științifică corectă (genul și specia). Dacă lista acestor specii este mai mare, atunci, în continuarea tabelului, se completează cu o anexă.
***) Se completează conform Cererii de autorizare înregistrate cu nr. ........................ .
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 5
la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
C E R E R E P E N T R U O B Ț I N E R E A A C O R D U L U I P E N T R U E X P O R T1)

de plante și animale din flora și fauna sălbatice (sau al unor părți din acestea), în stare vie (proaspătă)
sau semiprelucrată, precum și al florilor de mină, al fosilelor de plante și al fosilelor de animale vertebrate
și nevertebrate
Operatorul economic ......................................................, cu sediul în ........................................................, înregistrat la
Camera de Comerț și Industrie ............................................ cu nr. .......................... din ........................., cod fiscal nr. ......................,
având ca activitate precizată în statutul de funcționare. ................, reprezentat prin................
, în calitate
de
.,
solicită prin prezenta emiterea acordului pentru exportul de*):
a) plante sălbatice sau părți ale acestora, specia;
b) animale sălbatice sau părți ale acestora, specia;
c) flori de mină;
d) fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate, după cum urmează:
Specia plante (partea componentă)/flori
de mină/fosile de plante/fosile de animale vertebrate
și nevertebrate/animale sălbatice ce se exportă**)

Cantitățile (kg sau exemplare)

ce

Starea***) în care se face exportul

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

1.
2.
3.
4.
5.

tu

ite

a

Țara sau țările în care se face exportul:..............................................................................................
Perioada de timp în care se face exportul este: ................................................................................
Punctul vamal de trecere a frontierei pentru export: ..........................................................................

ii
g

ra

Operatorul economic declară că în anul trecut (.......) a exportat următoarele resurse biologice naturale:
Animale sălbatice
(kg sau exemplare)

Flori de mină, fosile de plante,
fosile de animale vertebrate
și nevertebrate (kg și exemplare)

in
iv
us
cl
ex
at
tin
es
D

1. Export — total,
din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Plante sălbatice
(kg )

fo

rm

ăr

Specificare

La prezenta cerere anexăm:
— copie de pe autorizația/autorizațiile emise de agenția/agențiile pentru protecția mediului, pentru organizarea, pe anul
în curs, a activităților de recoltare/capturare și/sau achiziție/comercializare.
Pentru emiterea acordului de mediu pentru export operatorul economic achită tariful stabilit conform prevederilor legale.

Semnătura solicitantului
........................................
Data......................
1) Acordul pentru export se emite numai pentru speciile de plante și animale sălbatice non-CITES, pentru flori de mină, fosile de plante și fosile de
animale vertebrate și nevertebrate. Pentru speciile cuprinse în cele 3 anexe ale Convenției CITES se solicită eliberarea permisului sau certificatului CITES, conform
prevederilor Convenției CITES și ale regulamentelor UE privind comerțul cu specii sălbatice de floră și faună.
*) Se marchează cu xxxxx peste înscris activitățile ce nu fac obiectul exportului.
**) Se completează tabelul cu denumirea populară și științifică a speciilor ce urmează a se exporta.
***) Stare vie, proaspătă și semiprelucrată.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 6
la procedură

Înregistrată cu nr.
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
C E R E R E P E N T R U O B Ț I N E R E A C E R T I F I C A T U L U I D E O R I G I N E 1)

Valabil în statele membre ale Uniunii Europene pentru plante și animale din flora și fauna sălbatice
(sau părți din acestea)în stare vie (proaspătă) sau semiprelucrată, pentru flori de mină, fosile de plante
și fosile de animale vertebrate și nevertebrate

Specia de plante (partea componentă)/animale sălbatice/flori
de mină/fosile de plante, fosile de animale vertebrate
și nevertebrate ce se exportă **)

fiz
i

ce

Operatorul economic.................................., cu sediul în ..................................................., înregistrat la Camera de Comerț
și Industrie .......................... cu nr......................... din........................, cod fiscal nr............................., având ca activitate precizată
în statutul de funcționare.
.........
, reprezentat prin............................
,
în calitate de
., solicită prin prezenta emiterea certificatului de origine de*):
a) plante sălbatice sau părți ale acestora, specia;
b) animale sălbatice sau părți ale acestora, specia;
c) flori de mină;
d) fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate, după cum urmează:
Cantitățile
(kg sau exemplare)

el

or

Starea***) în care se face exportul

rs
o

an

1.

a

pe

2.

tu

ite

3.

ii
g

ra

4.

rm

ăr

5.

iv

in

fo

..........

D

es

tin

at

ex

cl

us

Perioada de valabilitate este.......................................
La prezenta cerere anexăm:
— copie de pe autorizația/autorizațiile emisă/emise de agenția/agențiile pentru protecția mediului, pentru organizarea, pe
anul în curs, a activităților de recoltare/capturare și/sau achiziție/comercializare.
Pentru emiterea certificatului de origine operatorul economic achită tariful stabilit conform prevederilor legale.

Semnătura solicitantului
.....................................................

Data ......................

1) Certificatul de origine se eliberează numai pentru speciile de plante și animale sălbatice, precum și pentru flori de mină, fosile de plante și fosile de
animale vertebrate și nevertebrate.
*) Se marchează cu xxxxx peste înscris activitățile care nu fac obiectul exportului.
**) Se completează tabelul cu denumirea populară și științifică a speciilor ce urmează a se exporta.
***) Stare vie, proaspătă și semiprelucrată.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 7
la procedură

ROMÂNIA

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DIRECȚIA PROTECȚIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

ACORD PENTRU EXPORT
plante și/sau animale sălbatice, flori de mină, fosile
valabil pentru specii non-CITES

PERMIT FOR EXPORT
of wild plants and/or animals, mineral samples, fossils
valid for non-CITES species

Nr.

No.

Data

Date

Valid from....... till................

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările
ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și a faunei sălbatice și a autorizației
(autorizațiilor) de mediu (nr./data/agenția care le-a emis)
.....
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
se autorizează operatorul economic.......
... din România să
exporte în următoarele resurse biologice sălbatice non-CITES

According to the Law no. 265/2006 for approving Emergency
Ordinance no. 195/2005 of environmental, EGO no. 57/2007
regarding the natural protected areas regime, natural habitats,
wild flora and fauna conservation protection and the
environmental authorization(s) (no/date/issuing Environmental
Agency)
...........................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
the company ... ........................of Romania is authorized to
export......................... the following non-CITES wild biological
resources

ăr

ii
g

Cantitatea
(kg sau buc.)

Starea

rm

Specia de plantă/
animal/
flori de mină/ fosile

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Valabil de la............. până la...............

in

fo

1.

us

iv

2.

ex

cl

3.

Condition

Quantity
(kg or pieces)

1.
2.
3.
4.

Prezentul ACORD a fost emis în 2 exemplare, unul pentru
exportator, celălalt pentru emitent, ambele cu ștampila originală.

This PERMIT has been issued in 2 copies, one for the
exporter, the other for the issuing authority, both of them with
original stamp.

DIRECTOR,

DIRECTOR,

NOTĂ: Pentru speciile de floră și faună sălbatică prevăzute
în anexele Convenției CITES este valabil numai PERMISUL
SAU CERTIFICATUL CITES.

NOTE: For the species of wild flora and fauna which are
listed in the three annexes of the Convention only the CITES
PERMIT OR CERTIFICATE is valid.

es

D

tin

at

4.

Species
flora/fauna/mineral
samples/fossils

În atenția beneficiarului: După exportul ultimei tranșe de marfă din cantitatea aprobată conform ACORDULUI, o copie a
prezentului document va fi transmisă emitentului. Un nou ACORD nu va fi emis dacă nu se respectă solicitarea de mai sus.
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Loc pentru înscrisuri oficiale ale autorității vamale
Cantități exportate și starea
(kg sau nr. exemplare)

Specia

Sold
(kg sau nr. exemplare)

Semnătura ofițerului vamal
și ștampila

fiz
i

ce

Data efectuării transportului

el

or

ANEXA Nr. 8
la procedură

an

ROMÂNIA

rs
o

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

pe

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ite

a

DIRECȚIA PROTECȚIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

ra

tu

DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

ii
g

C E R T I F I C AT D E O R I G I N E / C E R T I F I C AT E O F O R I G I N

fo

rm

ăr

A nu se utiliza în afara Comunității Europene/Not for use outside the European Community pentru plante și animale
din flora și fauna sălbatică, flori de mină, fosile/for wild flora and fauna species, mineral samples, fossils

us

iv

in

Nr./No ................................ Data eliberării/Date of issue ...................................
Ultima dată de valabilitate/Last day of validity ..................................................................

D

es

tin

at

ex

cl

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a autorizației (autorizațiilor) de mediu
(nr./dată/agenția pentru protecția mediului care le-a emis)/According to the Law no. 265/2006 for approving Emergency Ordinance
no. 195/2005 of environmental protection, EGO 57/2007 regarding the natural protected areas regime, natural habitats, wild flora
and fauna conservation and the environmental authorization(s) (no./date/issuing Environmental Agency)
..............................................................................................................................................................................................................,
se eliberează operatorului economic/the present certificate has been issued for the company:
...............................................................................................................................................................................................................
pentru următoarele specii sălbatice de floră și faună, flori de mină, fosile/for following wild flora and fauna species, mineral samples,
fossils:
Specia de plantă/animal/
flori de mină/fosile

Starea

Cantitatea
(kg sau buc.)

Species
flora/fauna/mineral
samples/fossils

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
.

Condition

Quantity
(kg or pieces)

.
DIRECTOR,

DIRECTOR,
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ANEXA Nr. 9
la procedură

Înregistrată cu nr. ............... din
. la
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
CERERE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI PENTRU IMPORT1)

de plante și animale din flora și fauna sălbatice (sau al unor părți din acestea), în stare vie
Operatorul economic .................................................., cu sediul în ................................., înregistrat la Camera de Comerț
și Industrie .......................... cu nr. ........... din ............., cod fiscal nr. ................, având ca activitate precizată în statutul de
funcționare ......................................................................................................., reprezentat prin ..................................., în calitate
de ..............................................., solicită prin prezenta emiterea acordului pentru importul de*):
a) plante sălbatice sau părți ale acestora;
b) animale sălbatice,
după cum urmează:

Specia de plante/animale sălbatice
ce se importă**)

ce

Țara din care se face importul

fiz
i

1.

Cantitățile
(kg sau exemplare)

el

or

2.

an

3.

rs
o

4.

ite

a

pe

5.

rm

ăr

ii
g

ra

tu

Țara sau țările din care se face importul ..............................................................................................................................
Perioada de timp în care se face importul ..........................................................................................................................
Punctul vamal de trecere a frontierei pentru import ............................................................................................................
Scopul importului ................................................................................................................................................................

in

fo

Operatorul economic declară că în anul trecut (.......) a importat următoarele resurse biologice naturale:
Animale sălbatice (kg sau exemplare)

tin

at

ex

cl

1. Import — total,
din care, pe specii:
1.1.
1.2.

Plante sălbatice (kg)

us

iv

Specificare

D

es

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

La prezenta cerere anexăm avizul Academiei Române.
Semnătura solicitantului
......................................................
Data ........................................
1) Acordul pentru import se eliberează numai pentru speciile de plante și animale sălbatice non-CITES. Pentru speciile listate în cele 3 anexe ale
Convenției CITES se solicită eliberarea permisului sau certificatului CITES, conform prevederilor Convenției CITES și ale regulamentelor UE privind comerțul cu
specii sălbatice de floră și faună.
*) Se marchează cu xxxxx peste înscris activitățile ce nu fac obiectul importului.
**) Se completează tabelul cu denumirea populară și științifică a speciilor ce urmează a se importa.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 339/1.V.2008
ANEXA Nr. 10
la procedură

ROMÂNIA

ROMANIA

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DIRECȚIA PROTECȚIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

ACORD PENTRU IMPORT

PERMIT FOR IMPORT

plante și/sau animale sălbatice
valabil pentru specii non-CITES*)

of the wild plants and/or animals
valid for non-CITES species*)

..................

Valid from

fiz
i

Cantitatea
(kg sau buc.)

Starea

........................ .

According to the Law no. 265/2006 for approving
Emergency Ordinance no. 195/2005 of environmental
protection and the Scientific Notification of the Romanian
Academy no.
...........
. of
. the following
company
................... is authorized to import
from**)
. the following non-CITES
wild biological resources:
Species
flora/fauna

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Quantity
(kg or pieces)

Condition

ite

a

1.

or

Specia de plantă/
animal

till

..

ce

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările
ulterioare și cu avizul științific al Academiei Române nr.
..
din
..............................
., se autorizează operatorul
economic
. să importe din**)
. următoarele
resurse biologice sălbatice non-CITES:

...............

el

până la

.. Data

an

.............

No.

rs
o

Valabil de la

.. Data

pe

Nr.

5.

ra

tu

5.

This PERMIT has been issued in 2 copies, one for the
importer, the other for the issuing authority, both of them with
original stamp.

fo

rm

ăr

ii
g

Prezentul ACORD a fost emis în 2 exemplare, unul pentru
importator, celălalt pentru emitent, ambele cu ștampila originală.

DIRECTOR,

iv

in

DIRECTOR,

*) For the species of wild flora and fauna which liste din the three annexes
of the CITES Convention, only the CITES PERMIT OR CERTIFICATE is valid.
**) The name of the country from where the import is made.
ANEXA Nr. 11
la procedură

es

tin

at

ex

cl

us

*) Pentru speciile de floră și faună sălbatică prevăzute în anexele Convenției
CITES este valabil numai PERMISUL SAU CERTIFICATUL CITES.
**) Numele țării din care se face importul.

TA R I F E

D

care se încasează de agențiile pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

Analiza solicitărilor și a documentațiilor care privesc:

Tarifele, în lei,
care se plătesc:
de persoane
fizice

de persoane
juridice

(1) activitățile de recoltare, achiziție și comercializare a plantelor din flora sălbatică

25

100

(2) activitățile de capturare, achiziție și comercializare pe teritoriul național a animalelor din fauna
sălbatică

35

150

(3) activitățile de recoltare, capturare, achiziție și comercializare pe teritoriul național a plantelor și
animalelor din flora și fauna sălbatice

50

250

4) activitățile de recoltare, achiziție și comercializare a florilor de mină, fosilelor de plante și a
fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate

50

150

(5) verificarea stocurilor și încheierea documentelor referitoare la stocuri

—

150

(6) activitățile de vânătoare

—

200*)

*) Se plătesc numai de gestionarii fondurilor de vânătoare.
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ANEXA Nr. 12
la procedură

TA R I F E L E

care se încasează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
Tariful

0,030 lei/kg
0,015 lei/kg
0,0030 lei/kg
0,200 lei/kg
0,015 lei/kg
1 leu/kg
0, 10 lei/kg
0,025 lei/kg
1 leu/kg
0, 25 lei/kg
0,50 lei/kg
10 lei/exemplar
0,10 lei/kg
50 lei/exemplar
0,10 lei/kg
25 lei/exemplar
0,20 lei/kg
25 lei/exemplar
20 lei/exemplar
20 lei/autorizație

ra
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A. Tipul resurselor care se exportă
a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată
b) plante din flora sălbatică, medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub forma
întreagă sau părți din acestea (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, semințe
și muguri) în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată
b)1) plante din flora sălbatică — stuff (sub formă întreagă sau părți din acestea)
c) semințe de specii forestiere și alte specii de floră sălbatică (resurse genetice)
d) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată
e) melci în stare vie
f) carne de melc decochiliată congelată
g) cochilii de melc
h) scoici, broaște și raci, în stare vie
i) scoici, broaște și raci, în stare semiprelucrată
j) alte organisme acvatice (viermi, crustacee și altele)
k) iepuri și alte mamifere sălbatice mici în stare vie (resursă genetică)
l) iepuri și alte mamifere sălbatice mici sacrificate prin diverse metode, conform legii
m) mamifere sălbatice mari vii (resursă genetică)
n) mamifere sălbatice mari, împușcate
o) păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică)
p) păsări din fauna sălbatică, împușcate
q) flori de mină
r) fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate
s) păsări din anexa nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
B. Pentru analiza documentației și emiterea acordului pentru importul plantelor și animalelor
din flora și fauna sălbatice

ăr

ii
g

25 lei/acord
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ANEXA Nr. 13
la procedură

iv

in

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI .................................
JUDEȚUL
......................................................................

(semnătura și ștampila unității)

PROCES-VERBAL

Nr. .. din 

D

es

tin

at

ex

cl

us

Vizat
Director executiv,
.................................................

În baza cererii Societății Comerciale ............................................, cu sediul în ............................................................,
subsemnatul(a), .................................................., în calitate de ........................................ la Compartimentul „Protecția naturii și
arii protejate” din Agenția pentru Protecția Mediului ..............................................................., am efectuat verificarea cantităților de
resurse naturale care se constituie în „stocuri” ca urmare a neefectuării în anul precedent a exporturilor, la depozitul Societății
Comerciale ..................................................., situate în localitatea .........................................., str. ...................................... nr.........,
județul ........................................, și s-a constatat existența următoarelor resurse:
Nr.
crt.

Specia de plante (sau părți de plante)

Starea

Cantitățile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
........
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare.
Pentru eliberarea prezentului proces-verbal, Societatea Comercială .............. a achitat tariful pentru constatarea stocului
cu Chitanța nr. ................... din ..................., în sumă de ................... lei, conform prevederilor legale.
Întocmit,
..................

.
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ANEXA Nr. 14
la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. ................................din .............................................
AUTORIZAȚIE SPECIALĂ

pentru comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări prevăzute în anexa
nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
Nr. ......... din ...............
Valabilă de la .................... până la ..............
În baza art. 33 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, se autorizează persoana juridică/persoana fizică
.. să comercializeze, dețină și/sau să transporte în scopul comercializării în/din România următoarele
specii de păsări prevăzute în anexa nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007:
Specia*)

Cantitatea
(exemplare/kg)

Starea**)

fiz
i

ce

1.
2.
3.
4.

or

Prezenta autorizație a fost emisă în două exemplare, unul pentru solicitant și unul pentru emitent, ambele cu ștampila originală.

rs
o

an

el

Director,

pe

*) Denumirea științifică și denumirea populară.
**) Vie, moartă, părți sau produse provenite de la acestea.
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ANEXA Nr. 15
la procedură

ii
g

ra

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. ................................din .............................................

ăr

CERERE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI SPECIALE

Cantitatea
(exemplare/kg)

Starea**)

D

es

1.
2.
3.
4.

tin

Specia*)

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

pentru comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări prevăzute în anexa
nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
Persoana fizică/juridică ........................................, cu sediul în ..........................................., înregistrată la Camera de
Comerț și Industrie ................................ cu nr. ................. din .............., cod fiscal nr. ..........., având ca obiect de activitate precizată
în statutul de funcționare
., reprezentată prin ............................, în calitate de ............................., solicită
prin prezenta emiterea autorizației speciale pentru comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării speciilor
de păsări prevăzute în anexa nr. 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007:

Data

..

Semnătura
.

*) Denumirea științifică și denumirea populară.
**) Vie, moartă, părți sau produse provenite de la acestea.
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