
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul	 nr.	 71/2023	 pentru	 instituirea	 bazei	 de	 date	 naţionale	 privind	 constituirea	 unei	 liste	 a	 materialului	 de

reproducere	 a	 plantelor	 ecologic	 şi	 ın̂	 conversie	 şi/sau	 carto�i	 de	 sămânţă,	 a	 animalelor	 şi	 păsărilor	 ecologice	 şi	 a

animalelor	tinere	de	acvacultură	ecologice,	destinat	comerţului
În vigoare de la 24 februarie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 24 februarie 2023. Formă aplicabilă la zi, 27 februarie 2023 .

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 220.683 din 3.02.2023,
ţinând cont de prevederile:
- art. 26 alin. (1) - (5), art. 53 alin. (6) lit. a) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
- Regulamentului delegat (UE) 2021/1.189 al Comisiei din 7 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte producţia şi comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenit de la anumite genuri sau specii;
- art. 2 alin. (4) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.
9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6)
din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

(1) Prezentul ordin aprobă regulile naţionale pentru instituirea bazei de date naţionale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor
ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerţului.
(2) Se instituie baza de date privind disponibilitatea pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi
păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerţului, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Baza de date este accesibilă publicului pe pagina de internet www.madr.ro a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în
secţiunea alocată agriculturii ecologice.
(2) Administrarea şi întreţinerea bazei de date se realizează potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) - (5) şi art. 53 alin. (6) lit. a) din Regulamentul (UE) 2018/848 al

Art. 1. -

Art. 2. -
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Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007
al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.

Furnizorii de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, obţinut prin metoda de producţie ecologică, se înregistrează la
direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ/DAMB, pe raza cărora îşi au sediul social/domiciliul, menţionând obligatoriu
toate punctele de lucru/depozitele existente, prin completarea şi depunerea/transmiterea următoarelor documente:
a) cerere pentru înregistrarea în baza de date ca furnizor de material de reproducere a plantelor, ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, conform formularului al
cărui model este prevăzut la lit. A în anexa nr. 1;
b) declaraţia privind materialul de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, disponibil, conform formularului al cărui model este prevăzut la
lit. B în anexa nr. 1;
c) declaraţia privind amestecul de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie disponibil, conform formularului al cărui model este prevăzut la lit. C în anexa
nr. 1;
d) copia certificatului emis furnizorului de către organismul de control, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848;
e) copia autorizaţiei emise de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor pentru producerea, prelucrarea, comercializarea seminţelor şi a
materialului săditor;
f) alte documente la solicitarea DAJ/DAMB, după caz.

Furnizorii de animale şi păsări ecologice se înregistrează la DAJ/DAMB pe raza căreia îşi au sediul social/domiciliul, menţionând obligatoriu toate punctele de lucru
existente, prin completarea şi depunerea următoarelor documente:
a) cerere pentru înregistrarea în baza de date ca furnizor de animale şi păsări ecologice, conform formularului al cărui model este prevăzut la lit. A în anexa nr. 2;
b) declaraţia privind numărul animalelor ecologice disponibile, defalcate pe specii, rase, tulpini, sex, vârstă, conform formularului al cărui model este prevăzut la lit. B în
anexa nr. 2;
c) declaraţia privind numărul păsărilor ecologice disponibile, defalcate pe specii, rase, tulpini, sex, vârstă, conform formularului al cărui model este prevăzut la lit. C în anexa
nr. 2;
d) copia certificatului emis furnizorului de către organismul de control, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848;
e) copia certificatului zootehnic sau certificatului de origine pentru animalele de reproducţie;
f) alte documente la solicitarea DAJ/DAMB, după caz.

Furnizorii de animale tinere de acvacultură ecologice se înregistrează la DAJ/DAMB pe raza căreia îşi au sediul social/domiciliul, menţionând obligatoriu toate
punctele de lucru existente, prin completarea şi depunerea următoarelor documente:
a) cerere pentru înregistrare în baza de date ca furnizor de animale tinere de acvacultură ecologice, conform formularului al cărui model este prevăzut la lit. A în anexa nr. 3;
b) declaraţia privind numărul animalelor tinere de acvacultură ecologice disponibile, defalcate pe specii, rase, tulpini, sex, vârstă, conform formularului al cărui model este
prevăzut la lit. B în anexa nr. 3;
c) licenţă de acvacultură emisă de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA);
d) copia certificatului emis furnizorului de către organismul de control, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848;

Art. 3. -
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e) alte documente la solicitarea DAJ/DAMB, după caz.
(1) Furnizorii depun/transmit documentele solicitate la DAJ/DAMB în format fizic prin poştă/curier sau în format electronic prin e-mail/fax etc.

(2) În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la art. 3-5 sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,

DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităţilor emitente, cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Înregistrarea furnizorilor de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor
tinere de acvacultură ecologică în baza de date este voluntară şi gratuită.

(1) DAJ/DAMB verifică, înregistrează şi centralizează informaţiile solicitate de la furnizori, prevăzute la art. 3-5, şi le transmite la MADR, conform centralizatoarelor
al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.
(2) DAJ/DAMB poate refuza cererea de înregistrare a unui furnizor în cazul în care se constată că acesta nu a depus documentele prevăzute la art. 3-5.
(3) DAJ/DAMB poate anula o înregistrare existentă, cu aprobarea MADR, în cazul în care se constată că furnizorul nu respectă cerinţele prevăzute la art. 3-5.
(4) Materialul de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice
care nu figurează în baza de date este considerat indisponibil.

Baza de date postată pe pagina de internet www.madr.ro conţine informaţiile centralizate la nivel naţional prevăzute în anexa nr. 4, întocmită pe baza
centralizatoarelor transmise de către DAJ/DAMB potrivit prevederilor art. 7.

(1) Baza de date prevăzută la art. 8 este actualizată pe baza informaţiilor transmise trimestrial sau ori de câte ori este necesar de către DAJ/DAMB şi este
administrată de către MADR.
(2) DAJ/DAMB se asigură că informaţiile din baza de date sunt actualizate şi că acestea sunt retrase odată ce materialul de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie
şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice nu mai este disponibil.
(3) Furnizorul are obligaţia să actualizeze disponibilul de material, ori de câte ori acesta se modifică sau este epuizat, pentru a garanta corectitudinea informaţiilor în timp
real.
(4) La solicitarea DAJ/DAMB, furnizorul are obligaţia să transmită informaţiile actualizate din documentele prevăzute la art. 3-5.
(5) În situaţia în care furnizorul nu respectă prevederile alin. (3) şi (4), acesta va fi exclus din baza de date.
(6) În cazul în care furnizorul intenţionează retragerea din baza de date, acesta are obligaţia de a informa DAJ/DAMB la care s-a înscris, pentru excluderea din baza de
date.

În cazul în care operatorii/grupurile de operatori din agricultura ecologică nu găsesc în baza de date materialul de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie
şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice de care au nevoie, aceştia solicită autorizaţii/derogări, potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau

material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 17 septembrie 2013, se abrogă.

Art. 6. -

Art. 7. -

Art. 8. -

Art. 9. -

Art. 10. -

Art. 11. -
Art. 12. -
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http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773037&d=2023-02-27#p-519773037
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773053&d=2023-02-27#p-519773053
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773037&d=2023-02-27#p-519773037
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773053&d=2023-02-27#p-519773053
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773037&d=2023-02-27#p-519773037
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773053&d=2023-02-27#p-519773053
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773150&d=2023-02-27#p-519773150
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773064&d=2023-02-27#p-519773064
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773069&d=2023-02-27#p-519773069
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773037&d=2023-02-27#p-519773037
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773053&d=2023-02-27#p-519773053
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773074&d=2023-02-27#p-519773074
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773075&d=2023-02-27#p-519773075
http://lege5.ro/App/Document/gi4dinzxge3a/regulamentul-nr-848-2018-privind-productia-ecologica-si-etichetarea-produselor-ecologice-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr-834-2007-al-consiliului?d=2023-02-27
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773089&d=2023-02-27#p-519773089
http://lege5.ro/App/Document/geztimjsgy2dc/ordinul-nr-71-2023-pentru-instituirea-bazei-de-date-nationale-privind-constituirea-unei-liste-a-materialului-de-reproducere-a-plantelor-ecologic-si-in-conversie-si-sau-cartofi-de-samanta-a-animalelor-?pid=519773150&d=2023-02-27#p-519773150
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjtgu/ordinul-nr-900-2013-privind-functionarea-bazei-de-date-pentru-seminte-sau-material-vegetativ-saditor-in-sectorul-agricultura-ecologica?d=2023-02-27


Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Bucureşti, 20 februarie 2023.
Nr. 71.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .
A. Cerere pentru înregistrarea în baza de date ca furnizor de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă

Aprobat

Director executiv

Avizat

Responsabil agricultura ecologică

Furnizorul de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă

Denumire furnizor

Adresă sediu social

Adresă puncte de lucru/depozite (judeţ şi localitate)

Persoană de contact

Telefon

Fax

Adresă e-mail

Site

CUI/CIF

Cod exploataţie/ID

Organism de control (OC)

Certificat emis de OC (nr. şi data)

Autorizaţia emisă de inspectoratul teritorial pentru

calitatea seminţelor şi a materialului săditor pentru

producerea, prelucrarea, comercializarea seminţelor şi

a materialului săditor (nr. /data)

Art. 13. -
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Declar că sunt responsabil pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor.

Mă angajez că voi informa în scris DAJ/DAMB imediat ce este necesară actualizarea informaţiilor

referitoare la materialul de reproducere a plantelor ecologic sau în conversie şi/sau cartofi de sămânţă

disponibile şi voi actualiza aceste informaţii la cererea DAJ/DAMB sau a administratorului bazei de date

sau ori de câte ori este necesară actualizarea datelor, astfel încât să se asigure informaţii de

actualitate/fiabile.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

[Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia

datelor, care se aplică începând cu 25 mai 2018].

Semnătura furnizorului Data

B. Declaraţie privind disponibilul de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă

Cultura Material de

reproducere a

plantelor

certificat

ecologic

Material de reproducere

a plantelor în conversie

Grupa

de

plante1

Specia

(denumire

comună)

Denumirea

ştiinţifică a

speciei

Subspecia

sau

subgrupul,

dacă este

cazul

Soiul sau

materialul

eterogen

ecologic

(OMH)

Varietatea Categoria

biologică2

Zona3 Producătorul/

Compania de

pregătire/

prelucrare4

Organismul

de control

Ţara sau

regiunea

unde

varietatea

este

testată şi

aprobată5

Data6 Informaţii

privind

varietatea7

Tipul de

material

(seminţe,

butaşi,

tuberculi,

plantule)

Cantitatea

disponibilă

(exprimată în kg

în cazul

seminţelor sau

nr. de

plante/plantule,

bucăţi/ pachete/

unităţi)

Tipul de

material8

(seminţe,

butaşi,

tuberculi,

plantule9)

Cantitatea

disponibilă

(exprimată în

kg în cazul

seminţelor

sau nr. de

plante/

bucăţi/

pachete/

unităţi

kg Nr. plante,

plantule,

kg Nr.

plante,
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bucăţi/

pachete/

unităţi

plantule,

bucăţi/

pachete/

unităţi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Semnătura furnizorului Data

1 Grupa de plante: cereale; plante oleaginoase şi textile; plante furajere; cartofi; legume, sfeclă furajeră şi sfeclă de zahăr, pomi şi arbuşti fructiferi, viţă-de-vie.
2 Categoria biologică a materialului de reproducere a plantelor (prebază, bază, certificată, standard etc.).
3 Zona/Localitatea unde pot fi livrate produsele într-o perioadă de timp rezonabilă.
4 Numele producătorului de material de reproducere a plantelor ori numele companiei de pregătire/prelucrare.
5 Ţara, regiunea sau zona unde varietatea este testată şi aprobată în scopul introducerii în catalogul comun al soiurilor de plante agricole şi catalogul comun al soiurilor de
legume, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole şi în Directiva 2002/55/CE a
Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume.
6 Data de la care materialul de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă va fi disponibil.
7 Informaţii privind varietatea (scurtă descriere a varietăţii - grupa de maturitate, destinaţie, productivitate etc.).
8 Materialul de reproducere a plantelor, cu condiţia să se fi respectat o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni.
9 Plantule în conversie, comercializate în conformitate cu art. 10 alin. (4) al doilea paragraf lit. (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, în cazul în care sunt cultivate după cum
urmează:
a) printr-un ciclu de cultivare, de la seminţe până la obţinerea plantulei finale, cu durata de cel puţin 12 luni, pe o parcelă de teren care, în cursul aceleiaşi perioade, a
încheiat o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni; sau
b) pe o parcelă de teren ecologică sau în conversie ori în containere, dacă sunt vizate de derogarea menţionată la punctul 1.4 din Regulamentul (UE) 2018/848, cu condiţia
ca plantulele să provină din seminţe în conversie obţinute dintr-o plantă cultivată pe o parcelă de teren care a încheiat o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni.
C. Declaraţie privind disponibilul de amestec de seminţe, ecologic şi în conversie
Fiecare componentă a amestecului (specii şi varietăţi) trebuie să fie certificată conform legislaţiei în vigoare şi trebuie produsă conform metodei de producţie ecologică,
respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2018/848.

Nume

amestec
Zona1 Data de la

care

amestecul

de

Informaţii

privind

amestecul2

Specia

(denumirea

ştiinţifică)

Varietatea Procentul

în

amestec

Producătorul/

Compania de

pregătire/

prelucrare3

OC Ţara sau

regiunea

unde

varietatea

Amestec de seminţe

certificat ecologic

Amestec de seminţe

în conversie

Tipul de

material

Cantitatea

disponibilă

Tipul de

material

Cantitatea

disponibilă
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seminţe

va fi

disponibil

este

testată şi

aprobată4

(exprimată

în kg, alte

unităţi de

măsură)

(exprimată

în kg, alte

unităţi de

măsură)

kg alte

unităţi

de

măsură

kg alte

unităţi

de

măsură

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Semnătura furnizorului Data

1 Zona/Localitatea unde pot fi livrate produsele într-o perioadă de timp rezonabilă.
2 Informaţii privind amestecul: scop, dimensiune, ambalaj.
3 Numele producătorului de material de reproducere a plantelor ori numele companiei de pregătire/prelucrare.
4 Ţara, regiunea sau zona unde varietatea este testată şi aprobată în scopul introducerii în catalogul comun al soiurilor de plante agricole şi catalogul comun al soiurilor de
legume, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/53/CE şi în Directiva 2002/55/CE.

ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .
A. Cerere pentru înregistrarea în baza de date ca furnizor de animale şi păsări ecologice

Aprobat

Director executiv

Avizat

Responsabil agricultura ecologică

Furnizorul de animale şi păsări ecologice

Denumire furnizor

Adresă sediu social

Adresă puncte de lucru (judeţ şi localitate)

Telefon

Fax
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Adresă e-mail

Site

CUI/CIF

Cod de identificare a exploataţiei zootehnice din

registrul naţional al exploataţiilor (cod ANSVSA)

Certificat zootehnic sau certificate de origine pentru

animalele de reproducţie

Organism de control

Certificat emis de organismul de control (nr. şi data)

Declar că sunt responsabil pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor.

Mă angajez că voi informa în scris DAJ/DAMB imediat ce este necesară actualizarea informaţiilor

referitoare la animalele ecologice disponibile şi voi actualiza aceste informaţii la cererea DAJ/DAMB sau a

administratorului bazei de date sau ori de câte ori este necesară actualizarea datelor, astfel încât să se

asigure informaţii de actualitate/fiabile.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

[Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia

datelor, care se aplică începând cu 25 mai 2018].

Semnătura furnizorului Data

B. Declaraţie privind disponibilul de animale ecologice

Animale ecologice

Specia Genul Sex Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Scopul

producţiei

(reproducţie)

Stadiul

de viaţă

(tânăr

sau

adult)

Cantitatea

disponibilă

(buc.)

Data de la

care sunt

disponibile

Starea de sănătate

[conform

Regulamentului

(UE) 2016/429]

Indicaţi dacă este

liber de boli, dacă

nu, furnizaţi
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informaţii despre

boală

DA NU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semnătura furnizorului Data

C. Declaraţie privind disponibilul de păsări ecologice

Păsări ecologice

Specia Genul Sex Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Scopul

producţiei

(ouă, carne,

mixt,

reproducţie)

Stadiul de

viaţă

(tinere/adulte)

Cantitatea

disponibilă

(buc.)

Data de la

care sunt

disponibile

Starea de sănătate

[conform

Regulamentului

(UE) 2016/429]

Indicaţi dacă este

liber de boli, dacă

nu, furnizaţi

informaţii despre

boală

DA NU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semnătura furnizorului Data

ANEXA Nr. 3
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .
A. Cerere pentru înregistrarea în baza de date ca furnizor de animale tinere de acvacultură ecologice

Aprobat

Director executiv

Avizat

Responsabil agricultura ecologică

Furnizorul de animale tinere de acvacultură ecologice
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Denumire furnizor

Adresă sediu social

Adresă puncte de lucru (judeţ şi localitate)

Telefon

Fax

Adresă e-mail

Site

CUI/CIF

Licenţă de acvacultură emisă de Agenţia Naţională

pentru Pescuit şi Acvacultură (nr. şi data)

Organism de control

Certificat emis de organismul de control (nr. şi data)

Declar că sunt responsabil pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor.

Mă angajez că voi informa în scris DAJ/DAMB imediat ce este necesară actualizarea informaţiilor

referitoare la animalele tinere de acvacultură ecologice disponibile şi voi actualiza aceste informaţii la

cererea DAJ/DAMB sau a administratorului bazei de date sau ori de câte ori este necesară actualizarea

datelor, astfel încât să se asigure informaţii de actualitate/fiabile.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

[Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia

datelor, care se aplică începând cu 25 mai 2018].

Semnătura furnizorului Data

B. Declaraţie privind disponibilul de animalele tinere de acvacultură ecologice

Animale tinere de acvacultură ecologice

Specia Subspecia Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Stadiul

de viaţă

(icre,

juvenil,

Cantitatea

disponibilă

(litri, kg, nr.

)

Data de

la care

este

disponibil

Starea de

sănătate [conform

Regulamentul

(UE) 2016/429]
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alevil,

puiet)

Indicaţi dacă este

liber de boli, dacă

nu, furnizaţi

informaţii despre

boală

DA NU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnătura furnizorului Data

ANEXA Nr. 4

Centralizator privind furnizorii de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a
animalelor tinere de acvacultură ecologice

A. Centralizator privind furnizorii de material de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, disponibil

Informaţii generale Cultura Material de

înmulţire

certificat

ecologic

Material de înmulţire în

conversie

Judeţul Furnizor Adresă

sediu

Adresă

puncte de

lucru/depozite

Nr.

certificat

Nr.

autorizaţie

seminţe

Producător/

Compania

de

procesare/

Ambalare

Organismul

de control

Ţara Data Grupa

de

plante

Cultura

(denumire

comună)

Denumirea

ştiinţifică a

speciei

Subspecia

sau

subgrupul

dacă este

cazul

Soiul sau

materialul

eterogen

ecologic

(OMH)

Informaţii

privind

varietatea

Tipul de

material

(seminţe,

butaşi,

tuberculi)

Cantitatea

(exprimată în

kg în cazul

seminţelor

sau nr. de

plante/

bucăţi/

pachete)

Tipul de

material

(seminţe,

butaşi,

tuberculi)

Cantitatea

(exprimată în

kg în cazul

seminţelor sau

nr. de plante/

bucăţi/

pachete)

kg Nr.

plante/

bucăţi/

pachete

kg Nr. plante/

bucăţi/

pachete
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B. Centralizator privind furnizorii de amestec de seminţe, ecologic şi în conversie, disponibil

Informaţii generale Amestec de seminţe Amestec de

seminţe

certificat

ecologic

Amestec de seminţe

în conversie

Judeţul Furnizor Adresă

sediu

Adresă

puncte

de

lucru

Zona Data

disponibilităţii

Producătorul/

Societatea

care

ambalează

Organismul

de control

Ţara/

Regiunea

unde a

fost

testată şi

aprobată

varietatea

Specia

(denumire

comună)

Specia

(denumirea

ştiinţifică )

Subspecia

sau

subgrupul,

dacă este

cazul

Denumirea

comercială

a

amestecului

de seminţe/

Denumirea

speciilor din

compoziţia

amestecului

% din

amestec

a

fiecărei

specii

Tipul de

material

Cantitatea

exprimată în

kg/alte

unităţi de

măsură

Tipul de

material

Cantitatea

exprimată în

kg/alte

unităţi de

măsură

kg alte

unităţi

de

măsură

kg alte

unităţi

de

măsură

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C. Centralizator privind disponibilul de animale ecologice

Informaţii generale Animale ecologice

Judeţul Furnizor Adresă

sediu

Adresă

puncte

de

lucru

Cod

ANSVSA

Nr.

certificat

zootehnic/

de origine

Nr.

certificat

Organismul

de control

Ţara Data Specia Genul Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Scopul

producţiei

(lapte,

carne/

dublu scop/

ameliorare)

Stadiul

de viaţă

animale

tinere

sau

adulte

(ex.:

bovine <

6 luni,

bovine

adulte)

Cantitatea

disponibilă

Starea de

sănătate

[conform

Regulamentului

(UE) 2016/429]

Indicaţi dacă

este liber de boli,

dacă nu, furnizaţi

informaţii despre

boală

DA NU
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D. Centralizator privind disponibilul de păsări ecologice

Informaţii generale Păsări ecologice

Judeţul Furnizor Adresă

sediu

Adresă

puncte

de

lucru

Cod

ANSVSA

Nr. certificat

zootehnic/de

origine

Nr.

certificat

Organismul

de control

Ţara Data Specia Genul Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Scopul

producţiei

(ouă carne/

dublu scop/

reproducţie)

Stadiul

de viaţă

(tinere/

adulte)

Cantitatea

disponibilă

Starea de

sănătate

[conform

Regulamentului

(UE) 2016/429]

Indicaţi dacă este

liber de boli, dacă

nu, furnizaţi

informaţii despre

boală

DA NU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E. Centralizator privind disponibilul de animale tinere de acvacultură ecologice

Informaţii generale Animale tinere de acvacultură ecologice

Judeţul Furnizor Adresă

sediu

Adresă

puncte

de

lucru

Nr. licenţă

acvacultură

Nr.

certificat

Organismul

de control

Ţara Data Specia Genul Denumirea

comună

Denumirea

ştiinţifică

Rasa Tulpina Stadiul

de

viaţă

(icre,

juvenil,

alevil,

puiet)

Cantitatea

disponibilă

(litri, kg, nr.

)

Starea de

sănătate

[conform

Regulamentului

(UE) 2016/429]

Indicaţi dacă este

liber de boli, dacă

nu, furnizaţi

informaţii despre

boală

DA NU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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