ANEXA NR. 9

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
Nr.
crt.
0
1
2
3

DENUMIREA DOCUMENTULUI
1
Contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie si certificare (copie)
Buletinul de identitate/cartea de identitate/paşaport (pentru cetăţeanul străin) al titularului,
al administratorului sau al împuternicitului (copie)
Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, conform OUG nr.
44/2008 (copie)

4

Certificatul de înregistrare fiscală, după caz

5

Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului*

6

Dovada înscrierii în Registrul societaţilor agricole/Registrul unitaţilor 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
16
17
18

DA

NU

2

3

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 sistemul de agricultură ecologică
Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în
sistemul de agricultură ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care
nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz
Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se
solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică
Adeverinţa de la Registrul Agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, sau după
caz animalele din gospodarie

19

Harta cu amplasarea culturilor

20

Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de organismul de inspectie si
certificare (pentru operatorii care se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie)

21

Licentă de import AGRIM**

22

Licentă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**

23

Extras din SNIIF – Sistemul privind Identificarea şi Înregistrarea Animelelor în România
Data

Semnatura,

*Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie
în fișa de înregistrare în agricultura ecologică
**Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare, privind schimburile comerciale

