CERERE DE APROBARE PRIVIND UTILIZAREA DE SEMINŢE ŞI/ SAU DE
MATERIAL DE ÎNMULŢIRE VEGETATIV NETRATATE, LA SEMĂNAT/ PLANTAT,
PT. ÎNFIINŢAREA CULTURILOR

Denumire operator:
Cod operator: RO/
Domiciliul/ Sediul social:
CUI:
Pe baza documentelor anexate prezentei cereri, solicit aprobarea pentru utilizarea de seminţe pentru cultură/ material de înmulţire vegetativ, netratate, conform Regulamentului (CE) nr. 889/
2008 cu completările şi modificările ulterioare, articolul 45.
Motivul solicitării derogării:
□ a) nicio varietate din speciile pe care doresc să le obțin nu este înregistrată în baza de date pentru semințe disponibilă pe site-ul

https://www.madr.ro/agricultura-ecologica

□ b) niciun furnizor care comercializează semințe sau cartofi de sămânță, nu poate livra semințele sau cartofii de sămânță înainte de perioada de însămânțare sau de plantare, deși le-am comandat la o dată rezonabilă
□ c) varietatea pe care doresc să o obțin nu este înregistrată în baza de date, și pot demonstra că niciuna dintre alternativele înregistrate ale aceleiași specii nu este corespunzătoare și, în consecință, autorizația are un rol
semnificativ pentru producție
□ d) doresc utilizarea în cercetare, în cazul testelor din cadrul încercărilor pe teren la scară mică sau în scopuri de conservare a varietăților aprobate de autoritatea competentă

Obiectul solicitării:
Specia
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Varietatea
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Unitate
de
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tratarea
seminţelor- dacă
este cazul

Provenienţa seminţelor/ materialului de
înmulţire vegetativă (ex. denumirea
furnizorului, exploataţia proprie)

Observaţii
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etc.)
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CERERE DE APROBARE PRIVIND UTILIZAREA DE SEMINŢE ŞI/ SAU DE
MATERIAL DE ÎNMULŢIRE VEGETATIV NETRATATE, LA SEMĂNAT/ PLANTAT,
PT. ÎNFIINŢAREA CULTURILOR
Anexez prezentei cereri următoarele dovezi, în funcție de motivul solicitării derogării, astfel:
a)
□ Declarație pe propria răspundere cu privire la data interogării bazei de date
□ Facturi achiziție semințe și Certificate de calitate de la furnizori
□ File din carnetul de comercializare și Declarația furnizorului privind tratamentul aplicat semințelor, sau lipsa tratamentelor
b)
□ Copie după corespondența cu furnizorul / furnizorii de semințe, din care să se poată identifica data solicitării, precum și răspunsul furnizorului cu privire la indisponibilitatea semințelor provenite
din producție ecologică sau din unități în conversie la agricultura ecologică
□ Facturi achiziție semințe și Certificate de calitate de la furnizori
□File din carnetul de comercializare și Declarația furnizorului privind tratamentul aplicat semințelor, sau lipsa tratamentelor
c)
□ Declarație pe propria răspundere cu privire la data interogării bazei de date și a motivului întemeiat privind necesitatea utilizării varietăților specificate în tabelul de mai sus
□ Facturi achiziție semințe și Certificate de calitate de la furnizori
□File din carnetul de comercializare și Declarația furnizorului privind tratamentul aplicat semințelor, sau lipsa tratamentelor
d)
□ Documente relevante care atestă competența în cazul testelor din cadrul încercărilor pe teren la scară mică sau în scopuri de conservare a varietăților aprobate de autoritatea competentă
□ Facturi achiziție semințe și Certificate de calitate de la furnizori
□File din carnetul de comercializare și Declarația furnizorului privind tratamentul aplicat semințelor, sau lipsa tratamentelor
Angajament: Mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind producţia ecologică descrise în Regulamenul (CE) nr. 834/ 2007, Regulamenul (CE) nr. 889/ 2008 cu
completările şi modificările ulterioare, Ordinul nr. 895/ 2016 cu completările şi modificările ulterioare ).
Ştampila/ Semnătura operatorului:
Data:
Autorizaţia se acordă înainte de însămânţarea/ plantarea culturii, numai pe bază individuală, pentru câte un sezon o dată.
Ecoinspect S.R.L. (RO- ECO- 008)
□ se aprobă
□ se respinge
Motive/ Note: .....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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