ANEXA 4
la metodologie

REGISTRU DE INTRĂRI ŞI IEŞIRI
(model)
Operatorul economic ......................
Adresa ...................................
Tel./fax ..............., e-mail..........
Autorizaţia nr. ..........................

Nr.
crt.

Specia /

Categoria
semintei

INTRARI

STOC

Soiul
Productie proprie

De la alti operatori
economici:

Documentul de
intrare, nr. si data

din intern sau din
import
1

IESIRI

2

3

4

5

6

Nr. si data
documentului
oficial, etichete,
nr.

Lot nr.

7

8

Cantit. intrata

Livrat la:

(kg sau bucati)

Cantitatea

9

(kg sau bucati)
10

Documentul de
iesire, nr. si data

Depozit

Cantitatea
(kg sau
bucati)

11

12

13

Note:
Col. 1. Numărul de ordine.
Col. 2. Specia şi soiul respectiv. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură" şi se vor indica speciile şi
soiurile, după caz.
Col. 3. Categoria seminţei. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură".
Col. 4. Indică numele operatorului economic, sediul social/punctul de lucru.
Col. 5. Numele operatorului economic de unde a fost cumpărată sămânţa sau materialul săditor (Se trec firma şi ţara.).
Col. 6. Felul documentului cu care a intrat sămânţa sau materialul săditor, numărul şi data.
Col. 7. Numărul şi data documentului oficial de certificare a seminţei sau a materialului săditor/Buletin de analiză, ISTA sau
tip ISTA sau alt model, după caz, numărul etichetei ori intervalul de etichete.
Col. 8. Numărul lotului din documentul oficial de certificare sau numărul lotului acordat de furnizor, după caz.
Col. 9. Cantitatea intrată conform documentului menţionat la pct. 6.
Col. 10. Persoana fizică sau juridică la care s─a livrat sămânţa sau materialul săditor şi cantitatea livrată.
Col. 11. Felul documentului cu care s─a efectuat livrarea seminţei sau materialului săditor, numărul acestuia, precum şi data
livrării.
Col. 12. Locul de depozitare a stocului.
Col. 13. Cantitatea rămasă pe stoc după ce s─a efectuat livrarea unei anumite sau a întregii cantităţi de sămânţă sau material
săditor.
Observaţie: Registrul poate fi adaptat la specificul activităţii de către operatorul economic cu acordul inspectoratului
teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a
Materialului Săditor.

