ANEXA nr. 13:

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică
depuse iniţial
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................../
Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ....................
Nr. ............ din ................
Aprobat

Avizat

Director,

Responsabil agricultură ecologică,

DAJ/EM*

....................................................

............................

(numele şi prenumele/semnătura)

(numele şi prenumele/semnătura/ştampila)
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică
depuse iniţial
Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială
.........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul .............................., înscrisă la registrul
comerţului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de .................................., CNP
........................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................................,
sau
Persoana fizică ..........................................., domiciliată în localitatea ....................................., judeţul
...................................., str. ........................... nr. ....., BI/CI seria ..... nr. ................, CNP ............................,
telefon ....................., fax ....................., e-mail ...............................................
Tip operator ................................
1.Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă iniţial, întrucât mă aflu în una
dintre următoarele situaţii**:
󠇠 operatorul a încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca
urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control şi se va depune în termen de
30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*;
󠇠 rezilierea contractului cu organismul de control actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi
încheierea unui contract cu un alt organism de control;
󠇠 schimbarea formei de organizare;
󠇠 schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);

󠇠 schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
󠇠 schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
󠇠 cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
󠇠 decesul fermierului;
󠇠 incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
󠇠 o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie
piscicolă ale exploataţiei;
󠇠 distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe
exploataţie;
󠇠 o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;
󠇠 constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferenţe
între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar, faţă de datele
înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;
󠇠 transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală, piscicolă sau animală;
󠇠 modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale,
constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse
în/din lista de produse a comercianţilor, modificarea statusului parcelei, erori materiale***.
2.Observaţii (Operatorul va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.):
..........................................................................................................................................................................
În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această declaraţie, operatorul furnizează, la cererea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a DAJ/EM*, orice documente solicitate.
Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în fişa de
înregistrare nr. ................./data ..................decât cele precizate.

Data ..............................

Semnătura şi ştampila operatorului
..............................

_______
* Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
** Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei declaraţii.
*** Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea
modificării.

