DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII AUTORIZATIILOR DE MEDIU
CONFORM ORDINULUI 410/2008
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare,
capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi,
respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

NR.
CRT.

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

1.

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 şi a putea
recolta/captura aceste
resurse. Acordul
proprietarilor şi al
administratorilor poate fi un
contract, o convenţie sau
orice fel de altă înţelegere
scrisă între părţi;
e) studiu de evaluare a stării
resurselor biologice din flora
şi fauna sălbatice, elaborat de
institute de cercetare
ştiinţifică sau unităţi/centre
care au ca domeniu de
activitate elaborarea de
cercetări în ştiinţe
biologice/naturale. Studiile
se realizează anual, la
comanda beneficiarilor, şi se
expertizează tehnic de
comisia de specialitate a
Academiei Române.
Costurile elaborării studiilor
de evaluare se suportă de
beneficiar;
f) copii de pe cărţile de
identitate/buletinele de

a) cerere de autorizare, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b) declararea punctelor de
achiziţie şi a centrelor de
prelucrare. Fiecare punct de
achiziţie trebuie să fie amenajat
minimum cu un cântar şi un spaţiu
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 şi
fauna sălbatice, elaborat de unităţi
atestate în domeniu. Studiile se
realizează anual, la comanda
beneficiarilor, şi 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 doreşte să o
efectueze;
f) avizul Academiei Române la
eliberarea autorizaţiilor pentru
comercializarea florilor de mină, a
fosilelor de plante, a fosilelor de
animale vertebrate sau
nevertebrate.
g) in cazul in care amplasamentul
se suprapune cu arii naturale
protejate, se va obtine avizul
custodelui.

GESTIONARI AI
FONDURILOR DE
VANATOARE
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
doreşte să o efectueze;
d) copie de pe
documentul de plată a
tarifului stabilit potrivit
anexei nr. 11.
e) in cazul in care
amplasamentul se
suprapune cu arii
natural protejate, se va
obtine avizul
custodelui.

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
protecţia mediului,
gestionarii fondurilor

identitate ale membrilor
familiei care efectuează
activităţile de
recoltare/comercializare şi
care vor fi menţionaţi în
autorizaţia pentru
recoltare/capturare şi/sau
achiziţie şi/sau
comercializare;
g) avizul Academiei Române
la eliberarea autorizaţiilor
pentru comercializarea
florilor de mină, a fosilelor
de plante, a fosilelor de
animale vertebrate sau
nevertebrate.
h) in cazul in care
amplasamentul se suprapune
cu arii naturale protejate, se
va obtine avizul custodelui.

de vânătoare solicită
emiterea autorizaţiei
pentru
recoltare/capturare,
care se obţine de la
autorităţile 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.
În acest scop,
solicitanţii 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
autorităţii publice
centrale pentru
protecţia mediului;
c) copie de pe
documentul de plată a
tarifului stabilit pentru
analiza documentaţiilor
necesare emiterii
autorizaţiei, potrivit
anexei nr. 11.
d) in cazul in care
amplasamentul se
suprapune cu arii
natural protejate, se va
obtine avizul
custodelui.

