
  
Nr. 
crt. Specificaţie U.M. 

Lei/U.M./ 
produs 

  Aviz veterinar de import:  

  
 

1.  
- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, 
aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis şi altele tonă 3.000 

    

- animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru 
măcelărie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări 
exotice cap 3.000 

    
- animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru 
reproducţie cap 3.000 

  2. - ouă pentru incubaţie 1.000 bucăţi 10.000 

  3. 
- animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, 
animale mari pentru reproducţie cap 25.000 

    - păsări pentru carne cap 5.000 

    
- păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, expoziţii, 
alte manifestări cap 5.000 

  4. - pui de o zi 1.000 cap 10.000 

    - pui reproducţie şi/sau creştere 1.000 cap   

  5. - animale de companie (câini, pisici, maimuţe şi altele) cap 50.000 

  6. 
- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte 
produse de uz veterinar, până la 1.000 flacoane lot 150.000 

  7. 
- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, 
între 1.000-5.000 flacoane lot 200.000 

  8. 
- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, 
peste 5.000 flacoane lot 400.000 

  9. - familii de albine familie 
nu se 

taxează 

  10. - ouă pentru consum 1.000 buc. 25.000 

  11. - lapte, lapte condensat 100 litri 25.000 

  12. - slănină crudă, grăsimi tehnice tonă 4.000 

  13. 
- subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, 
membrane etc.) tonă 5.000 

    

- untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, 
copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei de 
oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru 
industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină 
alimentară şi tehnică     

  14. 

- produse lactate proaspete (iaurt, frişcă etc.), lapte praf, unt, 
brânzeturi, caşcaval, îngheţată, inclusiv praf de îngheţată, 
ingredienţi şi arome pentru îngheţată, subproduse lactate (zer, 
cazeină), cheag, gogoşi de mătase, condimente, lână, piei 
brute, pene, păr tonă 100.000 

  15. - produse apicole (ceară, polen, venin etc.) kg 15.000 

  16. - ouă de viermi de mătase kg 150.000 

  17. 
- produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de 
albine, membrane artificiale tonă 150.000 

  18. 

- peşte viu, peşte proaspăt, refrigerat, congelat, produse din 
peşte, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci, stridii, 
scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în 
pene) tonă 200.000 

    

- căzătură coarne, conserve şi concentrate pentru hrana 
animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, 
preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei 
semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria tonă 200.000 



farmaceutică 

  19. - trofee de vânătoare şi blănuri bucată 600.000 

  20. - alte produse nenominalizate 

tonă, kg, hl 
sau alte 

unităţi de 
măsură 50.000 

  21. - mostre până la 100 kg total   
nu se 
taxează 

    - produse de uz veterinar pentru înregistrare     
    - ajutoare umanitare     
    - donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel     

  22. Certificat de abilitare bucată 2.500.000 

  23. 
Certificat de înregistrare şi reînregistrare medicamente, 
produse biologice şi alte produse de uz veterinar produs 15.000.000 

  24. Acord veterinar de import bucată 300.000 

  25. Aviz veterinar pentru export:   
nu se 

taxează 

    
- animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse 
supuse controlului veterinar     

  26. Aviz veterinar de tranzit:   
nu se 

taxează 

    
- animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse 
supuse controlului veterinar     

 


