ANEXA 1 la metodologie

Se aprobă autorizarea pentru
……………………………..

Operator economic
..................................................
...................................................

Director
Nr. ….......... din ........................

CERERE
privind obţinerea autorizaţiei de producere/ prelucrare/ comercializare
a seminţelor şi a materialului săditor
Operatorul economic ……………………………......................................................../
(denumirea operatorului economic care solicită autorizarea),
cu sediul în localitatea………….……...................,str..................................... nr………,cod
poştal………..........,judeţul/sectorul…………….……................,telefon………....................,
fax........................,e-mail .............,înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
cu nr.........................din.................,reprezentat prin............................................,având funcţia
de........................................../solicit autorizaţia de producere/ prelucrare/ comercializare a
(se scrie numele şi prenumele persoanei împuternicite.)

seminţelor şi a materialului săditor a Societăţii/ punctului de lucru ………………………….
………………………………............................................ la următoarele specii sau grupe
de specii......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
în conformitate cu legislaţia în vigoare:………………………………………………………
……………………………………………………………………….......................................
/[denumirea legii şi a ordinului(lor)ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale)],
pentru operaţiunea (ile)..............................................................................................................
Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
1. copie xerox a statutului, pentru societăţile comerciale, asociaţii cu personalitate juridică, cu
specificarea obiectului de activitate în domeniu sau a autorizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, pentru
persoanele fizice;
2. copie xerox a Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului;
3. copie xerox a Certificatului de înregistrare fiscală în scop de TVA;
4. asigurarea dotării tehnico-materiale(anexele nr. 1a, 1b sau 1c, la cerere, împreună cu copiile
xerox ale documentelor doveditoare);
5. dosarul de prezentare a personalului angajat care urmează a se ocupa de
producerea/prelucrarea/comercializarea seminţelor şi a materialului săditor (copie de pe
diplomă/calificări în domeniu, curriculum vitae, copie a contractului individual de muncă).
Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care
solicităm autorizaţie şi vom respecta dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 266/2002 privind
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a
materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante şi în normele legale în vigoare.
Mă oblig să anunţ orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru înregistrare în
termen de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării.

Data ..............................

………………….............................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila, după caz)

Cererea se depune în două exemplare, dintre care un exemplar se înapoiază operatorului economic.
Formular-tip Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 769/2009

