
ANEXA nr. 11

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială
.............................................,  cu  sediul  social  în  localitatea  .......................................,
judeţul .........................................., str. ……………………., nr. …., bl. …, sc. …., ap. ……,
înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ............................., CUI ............................,
reprezentată  de  .............................................,  în  calitate  de  …………………,
CNP  ...............................cod  exploatație/ID………………,  act  de
identificare .............................., tel. …………….., fax……………., e-mail ………..................
………
Sau
Persoana  fizică  ...............................................,  domiciliată  în  .....................................,
localitatea  ..................................,  judeţul  .................................,  str.  ....................................
nr.  .......,  bl.  …,  sc.  ….,  ap.  …,  BI/CI  seria  .......  nr.  ................,  eliberat/eliberată  la  data
de  ...............  de  către  .........................,  CNP  ...................................,  cod
exploatație/ID………………  tel.  ……………..,  fax  …………….,  e-mail
……….................................………
declar pe propria răspundere că dețin următoarele documente:

Nr.
crt.

Denumirea documentului DA NU

0 1 2 3

1 Contractul încheiat între operator/grup de operatori şi organismul de control (copie)

2
Buletin de identitate/Carte de identitate/Paşaport (pentru cetăţeanul străin) al titularului, al administratorului sau
al împuternicitului (copie)

3
Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.  44/2008 privind desfăşurarea activităţilor  economice de către  persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 (copie)

4 Certificatul de înregistrare fiscală, după caz

5 Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului*

6 Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul unităţilor de acvacultură (licenţa de acvacultură)

7 Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz

8 Titlul de proprietate

9 Extras de carte funciară

10 Contract de vânzare-cumpărare

11 Act de donaţie

12
Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând
numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, suprafaţa de teren arendată

13 Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice teritorială

14 Contract de comodat/Contract de concesiune

15
Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să reiasă sau să existe documente ataşate care atestă
dovada dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care se va înscrie în agricultura ecologică)

16
Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică,
în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală
etc., după caz



17
Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în
agricultura ecologică

18 Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, după caz

19 Harta cu amplasarea culturilor

20
Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând
cu anul II de conversie)

21 Licenţă de import AGRIM**

22 Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**

23 Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România

24

Decizia privind schimbarea categoriei de folosinţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi
completările ulterioare (copie)

25

Autorizaţie de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau conform Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu
modificările ulterioare (copie)

26

Certificat  de atestare  pentru activitatea  de producere/prelucrare/comercializare  a  seminţelor  şi  a  materialului
săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind
aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea,
prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu modificările și completările  ulterioare
(copie)

27 Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română

28

Autorizaţia emisă conform proceduriii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale
vertebrate  şi  nevertebrate,  precum şi  a  plantelor  şi  animalelor  din  flora  şi,  respectiv,  fauna  sălbatice  şi  a
importului  acestora,  aprobată  prin  Ordinului  ministrului  mediului  şi  dezvoltării  durabile  nr.  410/2008,  cu
modificările şi completările ulterioare.

29 Acordul scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control

* Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa
de înregistrare în agricultura ecologică.
** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.

Data ........................                                                                     Semnătura ..............................


