
ANEXA nr. 3

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………….

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități
de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică

Anul ............................

Aprobat

DAJ/DAMB 

Director executiv,

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

Nr. .............. din.....................

                                                  Avizat

                       Responsabil agricultură ecologică,

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

1. Operator/grup  de  operatori  care  desfășoară  activități  de  pregătire/prelucrare  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  ....................,  act  de  identificare  ....................,
tel. ..................., fax ......................., e-mail ..............................
Persoana  fizică  ..........................,  domiciliată  în  ..................,  localitatea  .....................,
judeţul  .................,  str.  .................  nr.  .........,  bl………, sc……..,  ap……,   BI/CI  seria  .......
nr.  ........,  eliberat/eliberată  la  data  de  ...............  de  către  ...................,  CNP  .....................,
tel. ................., fax ................, e-mail .............................
Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru*...........................................
__________
* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

□ Activități de pregătire:

Divizarea

Separarea

Tranșarea

Decuparea

Dezosarea

Tocarea

Jupuirea

Măcinarea

□ Activități de prelucrare (se pot realiza doar 
din produse  neprelucrate)

Adăugare ingredient

Încălzire

Afumare

Sărare

Coacere

Uscare

Marinare



Tăierea

Curățarea

Decorticarea

Răcirea

Înghețarea

Congelarea

Decongelarea

Etichetarea

Traducere etichete

Sortarea

Sacrificarea

Ambalarea

Omogenizarea

Împachetarea

Extragere

Extrudare

Îmbutelierea

Combinație a acestor procedee

Subcontractori:
Numele şi prenume/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

2. Angajament

Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile urmatoarelor
acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene :
- Regulamentul  (UE) 2018/848 al Parlamentului  European și al  Consiliului  din 30 mai 2018
privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;
– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017
privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea
plantelor  şi  produsele  de  protecţie  a  plantelor,  de  modificare  a  Regulamentelor  (CE)  nr.
999/2001,  (CE) nr.  396/2005, (CE) nr.  1069/2009, (CE) nr.  1107/2009,  (UE) nr.  1151/2012,
(UE)  nr.  652/2014,  (UE)  2016/429  şi  (UE)  2016/2.031  ale  Parlamentului  European  şi  ale
Consiliului,  a  Regulamentelor  (CE)  nr.  1/2005  şi  (CE)  nr.  1.099/2009  ale  Consiliului  şi  a
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi
de  abrogare  a  Regulamentelor  (CE)  nr.  854/2004  şi  (CE)  nr.  882/2004  ale  Parlamentului
European şi ale Consiliului,  precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE,  96/23/CE,  96/93/CE  şi  97/78/CE  ale  Consiliului  şi  a  Deciziei  92/438/CEE  a
Consiliului;
-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.  34/2000 privind produsele ecologice,  aprobată prin
Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului
de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității
acestora în agricultura ecologică;
3. Alegerea organismului de control aprobat



Denumirea organismului de control ales: ..........................................................

Codul organismului de control: ..........................................................

4. Specificarea locurilor de pregătire şi/sau de prelucrare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor
şi a produselor, prin precizarea locului de pregătire/prelucrare/depozitare

Numele  operatorului/grupului  de  operatori  care  desfășoară  activități  de  pregătire/prelucrare/
depozitare : ..................................................................

Produs finit**
Loc de

pregătire/prelucrare

Cantitate realizată în
anul anterior

(kg, litri sau după caz,
în nr. de unități)

Natura operaţiilor***
Locația

depozitului
Tipul de depozit

Grupa****
Subgrupa****/detalii

produs
Judeţul Localitatea

________
** Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).

*** Operaţii privind:

□ Activități de pregătire:

Divizarea

Separarea

Tranșarea

Decuparea

Dezosarea

Tocarea

Jupuirea

Măcinarea

Tăierea

Curățarea

Decorticarea

Răcirea

Înghețarea

Congelarea

Decongelarea

Etichetarea

Traducere etichete

Sortarea

Sacrificarea

Ambalarea

Omogenizarea

Împachetarea

□ Activități de prelucrare (se pot realiza doar 
din produse  neprelucrate)

Adăugare ingredient

Încălzire

Afumare

Sărare

Coacere

Uscare

Marinare

Extragere

Extrudare

Îmbutelierea

Combinație a acestor procedee

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

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



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


