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ANEXA nr. 4 

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind 

înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică)  

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDETULUI ................................................................ 

ENTITATEA MANDATATĂ DE MADR ……................................................................ 

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

FLORA SPONTANA ANUL ………….. 

APROBAT EM/DAJ*,  AVIZAT, 

   Director executiv,  Responsabil agricultură ecologică 

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

Nr. din 

(1) 

1) OPERATOR

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială............... 

..............................................................................cu sediul social în localitatea ........................ judetul 

.................., înscrisă la registrul comerţului sub numarul  ....................... CUI ..................... reprezentată 

de................................................................. CNP ........................................, tel........................., fax 

...................., e-mail.......................................... 

sau 

Persoana fizică ................................................................ domiciliată în localitatea .................................... 

judetul ................... str. ........................... nr. ....... BI/CI seria ......... nr. ................. CNP 

........................................, tel........................., fax ...................., e-mail.......................................... 

Locaţia unităţii/ unităţii administrate (puncte de lucru**) .........……………………………………… . 

Subcontractori 
Numele şi 

prenumele/Denumirea 
CNP/CUI Judeţul Localitatea 

2) ANGAJAMENT

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi 

comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea 

produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt: 

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; 

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 

ecologice; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată 

prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind 

organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea 

respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia 

ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91. 

3) Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat

Numele organismului de inspecţie şi certificare: ....................... 

Codul organismului: .................................. 
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4) Tipul de activitate (se va completa partea A şi/sau partea B)

5) Arealul de colectare

- denumirea arealului/arealelor ....................... 

- suprafaţa/suprafeţele ..................................... 

Data:  Semnătura 

(2) 
A. Partea A: PROCESARE FLORĂ SPONTANĂ 
Denumirea procesatorului: .................................... 

Grupa de produse 
Specia supusă operaţiunii de 

procesare*** 

Loc de procesare Cantitatea 

realizata in anul 

anterior...... 

(t) 

Natura 

operaţiilor**** Judeţul Localitat

ea 

Conform 

instrucţiunilor 

ataşate 

Conform instrucţiunilor ataşate 

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

vigoare. 

Data:  Semnătura 

B. Partea B: COMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ (INCLUSIV COMERŢ INTRACOMUNITAR) 

Denumirea comerciantului: ........................ 

Grupa de 

produse 

Specia 

comercializată 

Volumul 

realizat in anul 

anteior 

comercializat 

(t) 

Numele 

furnizorul

ui 

Ţara de 

provenienţă 

a 

produsului 

Locurile de 

depozitare 
Destinaţia produselor 

(consumator/unităţi de 

comercializare/unităţi 

de procesare) 
Judeţ

ul 

Localita

tea 

Conform 

instrucţiunil

or ataşate 

Conform 

instrucţiunilor 

ataşate 

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

vigoare. 

Data:  Semnătura 

(3) INSTRUCŢIUNI 
Grupa de produse 

I. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci) 

-- Părţi de plantă 

- Abies pectinata (brad) - muguri 

- Acer campestre (arţar) - folia 
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- Alium ursinum (leurda) - herba 

- Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze 

- Arctium lappa (brusture) - rizomi 

- Aristolochia (mărul lupului) - herba 

- Berberis vulgaris (dracila) - scoarţă 

- Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, seminţe 

- Carpinus betulus (carpen) - muguri 

- Castanea vesca (castan comestibil) - frunze 

- Chelidonium majus (rostopască) - herba 

- Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită 

- Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri 

- Crataegus monogina (păducel) - lăstari 

- Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri 

- Fraxinus excelsior (frasin) - muguri 

- Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba 

- Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri 

- Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, seminţe 

- Morus nigra (dud negru) - muguri 

- Populus nigra (plop) - muguri 

- Prunus spinosa (porumbar) - muguri 

- Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex 

- Salix alba (salcie) - muguri 

- Solidago virgaurea (splinuţa) - fiori 

- Syringa vulgaris (liliac) - muguri 

- Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri 

- Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba 

- Viscum album (vâsc) - herba 

- Hedera helix (iederă) - lăstari 

- Phytolacca americana (carmaz) - seminţe 

- Lemna minor (lintiţa) - herba 

- Equisetum arvense (coada calului) - herba 

- Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită 

- Populus tremula (plop tremurător) - cortex 

- Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari 

- Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi 

- Ulmus campestris (ulm) - muguri 

- Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari 
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- Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) - herba 

- Urtica dioica (urzică mare) - herba 

- Achillea milefolium (coada şoricelului) - herba 

- Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari 

- Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba 

- Viburnum lantana (călin) - scoarţă 

- Actium lappa (brusture) - rizomi 

- Vaccinium myrtillus (afin) - fructe 

- Vaccinum vitis idaeus (merişor) - lăstari 

- Rubus idaeus (zmeur) - lăstari 

- Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi 

- Stevia rebaudiana (ştevie) 

- Calendula officinalis (gălbenele) 

- Ocimum basilicum (busuioc) 

- Satureja hortensis (cimbru) 

- Lepidium sativum (creson) 

- Thymus serpillum (cimbrişor) 

- Artemisia dracunculus (tarhon) 

- Echinacea purpurea (echinaceea) 

- Mentha piperita (mentă) 

- Melissa officinalis (melisă) 

- Hyssopus officinalis (isop) 

- Salvia officinalis (salvie) 

- Lavandula angustifolia (lavandă) 

- Medicago sativa (lucerna) 

- Anethum graveolens (mărar) 

- Coriandrum sativum (coriandru) 

- Levisticum officinale (leuştean) 

- Perilla frutescens (susan sălbatic) 

- Foeniculum vulgare (fenicul) 

- Tagetes patula (crăiţă) 

- Cuminum cyminum (chimion) 

- Pimpinella anisum (anason) 

- Rosmarinus officinalis (rozmarin) 

- Arnica montana (arnică montană) 

- Sambucus nigra (soc) - flori, fructe 

- Padus avium (mălin) 



13 

-- Fructe de pădure 

- Hyppophae rhammnoides (cătină) 

- Rosa canina (măceşe) 

- Prunus spinosa (porumbe) 

- Crataegus sp. (păducel) 

- Vaccinium myrtillus (afin) 

- Rubus hirtus (mure) 

- Vaccinium vitis idaea (merişor) 

- Rubus idaeus (zmeur) 

- Fragaria vesca (fragi) 

- Cornus mas (coarne) 

- Malus sylvestris (mere pădureţe) 

- Pyrus pyraster (pere pădureţe) 

- Cerasium avium (cireşe) 

- Aesculus hypocastanus (castane comestibile) 

- Aesculus hypocastanus (castan porcesc) 

 

II. Ciuperci colectate din flora spontană 

- Boletus edulis (hribi) 

- Cantharellus cibarius (gălbiori) 

- Armillaria mellea (ghebe) 

- Armillaria mellea (crăiţe) 

- Hydnum repandum (bureţi ţepoşi) 

- Rhodophyllus clepeantus (bureţi de prun) 

- Craterellus cornucopioides 

___ 

*
 Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
**

 Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. 
***

 Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora 

spontană). 
****

 Operaţii privind: 

- condiţionarea fără procesare (se va nota cu CFP); 

- procesare cu condiţionare (se va nota cu PCC); 

- procesare fără condiţionare (se va nota cu PFC). 

 

 

 

 

 

 




