
  
Nr. 
crt. Specificaţie U.M. 

Taxa 
(lei/U.M.) 

  A. Pentru intern:  

  1  Certificat veterinar pentru transport animale   
nu se 

taxează 

  2. Certificat veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase   
nu se 

taxează 

  3. 
Certificat veterinar pentru transport puiet de peşti fitofagi, icre 
embrionate şi puiet de peşte sau peşte destinat repopulării   

nu se 
taxează 

  4. 
Certificat veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul 
comercializării   

nu se 
taxează 

  5. Certificat veterinar pentru transport cadavre, deşeuri de abator   
nu se 

taxează 

  6. Certificat veterinar pentru transport furaje tonă 50.000 

  7. Certificat veterinar pentru transport ouă pentru incubaţie   
nu se 

taxează 

  8. Certificat veterinar pentru transport produse de origine animală:   
nu se 

taxează 

    
- carne toate speciile, inclusiv vânat împuşcat destinat consumului 
public     

    - slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomacuri     
    - grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite     
    - alte produse de origine animală nenominalizate     

    
- produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve 
carne, alte produse din carne)     

    - lapte lichid şi lapte condensat     
    - produse lactate proaspete     
    - brânzeturi, unt, îngheţată, lapte praf, praf de îngheţată, cazeină     
    - alte produse din lapte nenominalizate     

    
- peşte viu, peşte refrigerat, peşte congelat, peşte sărat, peşte 
afumat     

    - conserve, semiconserve peşte     
    - icre de sturion     
    - icre tarama     
    - alte produse din peşte nenominalizate     
    - miere de albine     
    - produse apicole (ceară albine, lăptişor de matcă, polen etc.)     
    - alte produse apicole nenominalizate     
    - ouă pentru consum     
    - produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)     
    - alte produse din ouă nenominalizate     

  9. Certificat veterinar de sănătate animală pentru intern   
nu se 

taxează 

    B. Pentru export:     

  10. 
Certificat veterinar pentru sănătate pentru export animale şi certificat 
de transport internaţional   

nu se 
taxează 

  11. 
Certificat veterinar pentru export produse, subproduse comestibile şi 
necomestibile de origine animală, cu excepţia trofeelor   

nu se 
taxează 

  12. Certificat veterinar de sănătate pentru export trofee:     
    - urşi, cerbi trofeu 3.000.000 

    - capre negre trofeu 2.000.000 

    - mistreţi, căpriori, cerb trofeu 1.000.000 

    
- alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder 
etc.) trofeu 1.000.000 



    - blănuri bucată 1.000.000 

    - coarne cerbi, colţi mistreţ trofeu 500.000 

    - cocoşi de munte trofeu 250.000 

  

  
  

- iepuri, fazani, raţe, gâşte sălbatice, potârnichi trofeu 100.000 

  
- alte păsări sălbatice (prepeliţe, porumbei, turturele, sitari, grauri, 
sturzi etc.) trofeu 50.000 

 


