Specificaţii tehnice şi modelele formularelor

Ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr.
855/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007
privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii
sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din 10/06/2013, şi specificaţiile
tehnice prevăzute în articolul 3 din Regulamentul (EC) nr. 792/2012 de stabilire a modelelor pentru
permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului
privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei:
A. Formularele de permise, certificate și alte documente prevăzute de Regulamentul (CE) nr.
338/97, aprobate prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006, trebuie să respecte modelul stabilit
în anexele 1-5 ale Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 855/2013,
și
B. următoarele specificaţii tehnice:
1. Hârtia utilizată pentru formularele menționate este hârtie fără pastă mecanică, finisată pentru scris
și cântărește cel puțin 55 g/m2.
2. Hârtia utilizată pentru formulare trebuie să fie autocopiantă, astfel încât să permită imprimarea
semnăturii oficiale și înscrisurilor de pe prima pagină (formularul nr. 1) pe următoarele pagini
(formularul nr. 2, formularul nr. 3 şi formularul nr. 4 în cazul permiselor de import/de
export/certificatele de re-export, şi respectiv pe formularul nr. 2 în cazul certificatelor valabile în
UE, notificări de import etc.).
3. Formatul formularelor este de 215 mm x 280 mm.
4. Hârtia pentru formularele permiselor de import, permise de export, certificate de reexport (inclusiv
anexele), certificatele de proprietate personală, certificatele pentru colecțiile de eșantioane prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 855/2013 este:
(a) de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto,
astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;
(b) de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru titular);
(c) de culoare verde pal pentru formularul nr. 3 (exemplarul pentru țara exportatoare sau
reexportatoare, în cazul unui permis de import, ori exemplarul care trebuie returnat de către vamă
autorității emitente, în cazul unui permis de export sau al unui certificat de reexport);
(d) de culoare roz pentru formularul nr. 4 (exemplarul pentru autoritatea emitentă).
5. Hârtia pentru formularele notificărilor de import - prevăzute în Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 855/2013
este:
(a) de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul);
(b) de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru importator).
6. Hârtia pentru formularele certificatelor de expoziție itinerantă - prevăzute în Anexa nr. 3 la Ordinul
nr. 855/2013 și pentru formularele certificatelor valabile în UE - prevăzute în Anexa nr. 2 la
Ordinul nr. 855/2013, este:
(a) de culoare galbenă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto,
astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;
(b) de culoare roz pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru autoritatea de gestionare emitentă).

7. Hârtia pentru formularele complementare la certificatele de proprietate personală și de expoziție
itinerantă și etichetele pentru material științific prevăzute în Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 855/2013
este de culoare albă.
8. Formatul formularelor trebuie să respecte dimensiunile și așezarea în pagină a textului/tabelelor
astfel încât să corespundă cerințelor direcției de specialitate și să se asigure compatibilitatea cu
aplicația de imprimare a permiselor/certificatelor utilizată de direcția de specialitate.

