Anexa nr.1 
la Regulamentul
privind înregistrarea agenţilor economici
în producţia agroalimentară ecologică

MINISTERUL AGRICULTURII şi INDUSTRIEI ALIMENTARE



FIŞĂ DE EVIDENŢĂ
a agentului economici în producţia agroalimentară ecologică – anul _______

APROBAT,
Viceministru al agriculturii şi 
industriei alimentare
______________din_______

1) AGENT ECONOMIC ....................……………….………………………….…………..
Certificat de înregistrare ………………………………………………………………………
Sediul: 	Localitatea ……………….raionul …....... str.……………………Nr.…..……
Tel ……………… Fax ……….…………………….. e-mail ……………………...…………
Responsabil de producţia agroalimentară ecologică:
Numele şi prenumele: ..…………………………...…………………………………………..
Domiciliul .........................……………… raionul …………… str. .…………………Nr. ….
Tel…………………….Fax…………… ……e-mail…………………………………............

2) ANGAJAMENT.
Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul legislaţiei naţionale şi comunitare privind producţia agroalimentară ecologică.

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE AUTORIZAT *
Denumirea organismului de inspecţie şi certificare: …………………………
Codul organismului: ……………….…………………………………………

4) PRODUCŢIA VEGETALĂ se va completa cu datele din formularul “Registrul parcelar”

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ EXPLOATATĂ: ………………………………..
–	suprafaţa în producţia agroalimentară ecologică: …………………….………
–	suprafaţa în conversiune:	Conversiune anul 1……………………………..
Conversiune anul 2……….……………………………
Conversiune anul 3……………………………………
–	suprafaţa în agricultura convenţională: ………………………………………

*numai organisme de inspecţie şi certificare autorizate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.




Data                                                                                          Semnătura

5) PRODUCŢIA ANIMALIERĂ
Numele agentului economic: ...............................................................................
PRODUCŢIA
Rasa
Nr. capete
Modul de producţie



Ecologic
În
conversiune
Conven-
ţional
Bovine
Vaci





Juninci





Junci până la 1 an





Junci de la 1 – 2 ani





Juninci gestante – 2 ani





Taurine până la 1an





Taurine de la 1-2 ani





Viţele sub 6 luni





Tăuraşi sub 6 luni





Ovine
Oi de prăsilă





Mioare până la un an





Berbeci adulţi





Berbeci până la 1 an





Alte ovine





Caprine
Capre de prăsilă





Capre până la 1 an





Capre peste 1 an





Ţapi adulţi





Porcine
Scroafe de bază





Vieri reproducători





Scroafe de control





Purcei sugari 0 – 2 luni





Purcei 2 – 4 luni





Porci la îngrăşat





Păsări
Găini ouătoare





Pui de carne





Raţe





Gâşte





Curcani





Apicultură 
Nr. stupi / familii












Data:								Semnătura:


6) Registrul Parcelar
Registrul Parcelar – anul .................

Numărul parcelei cadastrale
Denumirea parcelei
Suprafaţa cadastrală
Suprafaţa agricolă exploatată*
Suprafaţa în agricultură convenţională
Suprafaţa în producţia agroalimentară ecologică





Cultura
Suprafaţa
inclusiv:







Conversiune anul I
Conversiune anul ÎI
Conversiune anul III
Certificat ecologic


ha
m2
ha
ha

ha
ha
ha
ha
ha















































































* 	În cazul în care parcela cadastrală nu se exploatează integral, indicaţi suprafaţa exploatată.




