CERERE DE AUTORIZARE pentru recoltare/capturare şi/sau achiziŃie şi/sau comercializare de plante din
flora sălbatică, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animale din
fauna sălbatică de către persoane juridice
Operatorul economic..................................................................., reprezentat prin............................................, în
calitate de................................., cu sediul în........................................., înregistrat la Camera de ComerŃ şi
Industrie..................................., cu nr. ........ din.................., având ca obiect de activitate menŃionat în
statut............................,..................., solicit prin prezenta emiterea autorizaŃiei pentru recoltarea/capturarea şi/sau
achiziŃia şi/sau comercializarea următoarelor resurse*)
- plante sălbatice;
- animale sălbatice;
- plante şi animale sălbatice;
- flori de mină;
- fosile de plante;
- fosile de animale vertebrate şi nevertebrate.
Specia de plante (partea componentă)/flori de mină/
Zona din care se
Cantitatea
fosile de plante/ fosile de animale vertebrate şi
recoltează/capturează/
nevertebrate/ animale ce se recoltează/ capturează/
(kg sau exemplare)
achiziŃionează/comercializează
achiziŃionează/comercializează")
1.
2.
3.
4.
5.
Operatorul
economic..................................
declară
că,
în
anul
anterior
(........),
recoltat/capturat/achiziŃionat/comercializat următoarele cantităŃi de resurse biologice naturale:

a

Fosile de
animale
Animale sălbatice
Plante sălbatice
Flori de mină
vertebrate şi
Specificare
(kg)
(kg şi nr. ex.)
(kg sau exemplare)
nevertebrate
(kg şi nr. ex.)
1. Recoltat/capturat + achiziŃionat + comercializat - Total:....................................., din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Punctele de achiziŃie ale solicitantului:
Centrele de prelucrare ale solicitantului:
Operatorul economic se obligă să asigure:
- recoltarea/capturarea/achiziŃionarea/comercializarea numai a plantelor, florilor de mină, fosilelor de plante,
fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animalelor precizate în cerere şi numai din zonele declarate în
cerere;
- recoltarea/capturarea/achiziŃionarea/comercializarea plantelor şi animalelor numai la vârstele şi în perioadele
admise de normele tehnice de recoltare/capturare;
- respectarea celorlalte interdicŃii şi restricŃii de recoltare/capturare/achiziŃionare/comercializare, precizate în
autorizaŃie;
- respectarea, în timpul recoltării/capturării şi/sau achiziŃionării şi/sau comercializării, a obligaŃiilor prevăzute de
lege privind protecŃia mediului şi a drepturilor proprietarilor de terenuri, ape de unde urmează să se
recolteze/captureze/achiziŃioneze/comercializeze plantele, florile de mină, fosilele de plante, fosilele de animale
vertebrate şi nevertebrate şi animalele precizate în autorizaŃie;

- respectarea de către personalul propriu sau de către cel angajat sezonier a obligaŃiilor de mai sus, inclusiv
întocmirea fişelor de instructaj pentru personalul utilizat la recoltare/capturare/achiziŃionare/comercializare.
Pentru emiterea autorizaŃiei operatorul economic achită tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.
Data
.................

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

______
*) Ceea ce nu îl interesează pe solicitant se marchează cu xxxx peste înscris, la completarea cererii.
**) Se scriu obligatoriu denumirile populare ale plantelor sau părŃilor din plante (de exemplu, flori, frunze, rădăcină,
iarbă etc.) şi ale animalelor ce se recoltează/capturează sau se achiziŃionează în vederea comercializării sau
prelucrării. După denumirea populară se scrie, obligatoriu, denumirea ştiinŃifică (genul şi specia).

