ANEXA nr. 6:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale .......................
FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a exportatorilor de produse ecologice
Anul ......................
Aprobat

Avizat

DAJ/EM*

Responsabil agricultură ecologică,

Director executiv,

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

............................
Nr. .............. din .....................
_______
* Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
1.Exportator
Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială
............................................., cu sediul social în localitatea ........................................., judeţul
........................................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .........................., CUI
..........................., reprezentată de ............................................, în calitate de ....................., CNP
................................, act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail
.....................................
Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** .......................................
_______
** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
2.Angajament
Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor
naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea
şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată
prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind
organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi
certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura
ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea
respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 2.092/91.
3.Alegerea organismului de control aprobat
Numele organismului de control ales: ...........................
Codul organismului de control: ......................................
4.Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei
exportului
Nume exportator: ...........................................................
Produsul

Grupa***

Unitatea din care se efectuează exportul
Volumul
exportat
în
Subgrupa***/Detalii anul anterior
(kg/litri/buc.) Unitatea
produs

Judeţul

Localitatea

Ţara
de
destinaţie a
exportului

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
Data ..............................

Semnătura ..................................

_______
*** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM.

