MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cumpăratorilor autorizaţi din
sectorul pescăresc.
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
nr………,.
Luând în considerare prevederile:
- art. 56, alin.(1), art. 59, alin. (1-3) din Regulamentul (CE) nr.1224/2009 al Consiliului din 20
noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr.
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE)
nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE)
nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006;
- art. 41 şi art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul:
- art.7, litera B, pct. h) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Avacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor stucturi aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art.1.-(1) În cadrul Agenţiei Nationale pentru Pescuit şi Acvacultura denumită în continuare
Agenţie, se înfiinţeaza Registrul cumparatorilor autorizaţi, cu caracter administrativ, care va
cuprinde toţi cumpăratorii autorizaţi din sectorul pescăresc.
(2) Se defineşte "cumpărator autorizat" orice persoană fizică/juridică, autorizată de Agenţie care
achiziţioneaza produse pescăreşti din centrele de primă vânzare pentru a fi transferate pe piaţă.

(3) Cumpăratorii autorizaţi sunt înscrişi în Registrul cumpăratorilor autorizati şi primesc "Aviz
de recunoaştere" eliberat de Agenţie.
(4) Modelul "Registrului unic de evidenţa" pentru cumpăratorii autorizaţi recunoscuţi de
Agenţie este prezentat în anexa nr.1.
(5) Modelul "Avizului de recunoaştere" pentru cumpăratorii autorizaţi recunoscuţi de Agenţie
este prezentat în anexa nr.2.
Art.2.-(1) La Centrele de primă vânzare au acces numai cumpărătorii autorizaţi recunoscuţi de Agenţie şi
care îndeplinesc urmatoarele condiţii:
a) sunt persoane fizice/juridice autorizate prin statut să desfăşoare activităţi de comercializare a
peştelui;
b) depun o garanţie financiară pentru acoperirea contravalorii peştelui cumpărat;
c) asigură transportul peştelui şi produselor pescareşti cu mijloace de transport autorizate sanitar/
veterinar ;
(2) Cumparatorii autorizaţi ai produselor pescareşti la prima vânzare vor transmite facturile sau
bonurile de vânzare către Agenţie.
Art.3. Agenţia va emite, în conformitate cu atribuţiile sale, dispoziţiile necesare pentru aplicarea
prevederilor prezentului ordin.
Art.4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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anexa nr.1

Registru unic de evidenţă a Cumpărătorilor autorizaţi din
sectorul pescăresc recunoscuţi de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Nr. Număr/data
Crt. cerere de
recunoaştere

Numele
Cumpărătorului
autorizat
recunoscut

Sediul
administrativ

Nr./data Avizului Numele
de
reprezentantului
recunoaştere
Cumpărătorului
autorizat
serie/ nr. CI

Semnătura
reprezentantului
Cumpărătorului
autorizat

anexa nr.2

Aviz de Recunoaştere

NR…....../….............
Eliberat în temeiul prevederilor art. 56, alin.(1), art. 59, alin. (1-3) din Regulamentul (CE)
nr.1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control
pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005,
(CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE)
nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006.
Prezentul aviz de recunoaştere conferă statutul de
"Cumpărător recunoscut"
.............(denumirea persoană fizică/juridică)...............
a fost înregistrată la nr………… din data de ………………….în Registrul unic de evidenţă al
Cumpărătorilor autorizaţi recunoscuţi de Agenţie în sectorul pescaresc şi asigură titularului toate
drepturile conferite de lege .
Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile
de recunoaştere pentru care a primit prezentul avizul de recunoaştere.

PREŞEDINTE

