
ANEXA nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………..

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică

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

Aprobat      

DAJ/DAMB 

Director executiv,

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

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

                                           Avizat

                Responsabil agricultură ecologică,

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

1. Unitate de producţie pentru acvacultură 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 .............................,
cod  exploataţie/ID  ..........................,  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 .......................,  cod
exploataţie/ID ..................., tel. ................., fax ................, e-mail ............................

Locaţia  amenajării  piscicole/unităţii  administrate/Puncte  de
lucru* ....................................................

__________
* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de judeţ.

Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie) **..............................................................

__________
** Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.

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.  1099/2009  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: ................................................................

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

4. Producţia de acvacultură

(Se va completa cu datele din formularul "Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură")

Suprafaţa  totală  exploatată  ......................,din  care  luciu  apă……...........................,  număr
bazine ..................................:

- Suprafaţa în acvacultura convenţională: ..............................................

- Suprafaţa în acvacultura ecologică .................................., din care:

- suprafaţa în conversie .................. din care:

- conversie anul 1 ............................

- conversie anul 2 ............................

- suprafaţa certificată ecologic ..............................

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

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

5. Stocul animalelor și organismelor de acvacultură, la data de …….
Nume producător: ............................

Familie
Specie
pești

Specie
organisme

(alge)

Efective (t)

Vârsta (alevini, puiet
predezvoltat, puiet vara 1,

puiet vara 2, peşte
consum)

Declaraţie status

Convenţional
(t)

Conversie
(t)

Ecologic
(t)

1 2 3 4 5 6 7 8

Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură.

Ciprinide Caras 25 Vara 1 25 0,00

Ciprinide Clean 40 consum 0,00 40,00

Ciprinide Crap

Ciprinide Lin

Ciprinide Plătică



Ciprinide Roşioară

Ciprinide Scobar

Ciprinide Sânger

Ciprinide Novac

Ciprinide Cosaș

Gadide Mihalț

Esocide Stiuca

Esocide Biban

Percide Ghibort

Percide Salau

Salmonide Pastrav indigen

Salmonide Păstrăv fantanel

Salmonide Pastrav
curcubeu

Salmonide Lostrita

Siluride Somn

Siluride Somn pitic

Acipenseride Sturion

Ciprinide Babusca

Anguillide Anghila

etc.

6. Activitate de depozitare 

□  DA                                       □ NU

Locația depozitului Tipul de depozit

Subcontractori

Numele şi prenume/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

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

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



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………………………..

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUPRAFEŢELOR DE ACVACULTURĂ

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

Informaţii aferente identificării suprafeţelor Suprafaţa
cadastrală a
bazinului
conform

contractului

(ha)

Suprafaţa
luciu de apă
exploatată

***

(ha)

Suprafaţa în
acvacultura

convenţională

(ha)

Specia

de peşte

Specia de
organisme
acvatice
(alge)

Suprafaţa de luciu de apă în agricultura
ecologică

Localitatea
Comuna

Oraşul

Număr

Bazin/

identificare

Nume
bazin

Tip
bazin

Suprafaţa
totală

(ha)

din care:

Conversie
anul I

(ha)

Conversie
anul II

(ha)

Certificată
ecologic

(ha)

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

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

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

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


