Solicitare de certificare - Agricultură

Verificat:
Semnătura:

Data:
Se completează de către personalul departamentului de certificare.
1. DATE DE CONTACT
Pentru înregistrare şi eliberarea documentelor justificative:
Operator:

Sediul social/ Domiciliul:

Adresa de corespondenţă:

Locul activităţii :
(se vor menţiona toate locaţiile în care se desfăşoară
activitatea agricolă, inclusiv agricultura convenţională)

Locul depozitării
(se vor menţiona toate locaţiile în care se depozitează
produse ecologice):

Persoana responsabilă pt. producţia ecologică :

Telefon :
Fax-, telefon mobil :

Fax.

Mobil:

E-mail şi/ sau web:
Statut juridic:
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2. Domeniul solicitat pt. certificare:
 Produse vegetale neprocesate
 cultura mare
 legumicultură în câmp şi/ sau spaţii protejate
 livezi
 viţă de vie
 cultivarea ciupercilor
 Altele ……………………………………………
 Animale vii sau produse neprocesate de origine animală
 bovine/ cabaline
 ovine/ caprine
 suine
 păsări de curte
 apiculură
 Altele ……………………………………………
 Material de propagare vegetativ şi seminţe pt. cultură
 material de propagare vegetativ: ……………………………………………….
 seminţe pt. cultură: .........................................................................................
 Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente:

Produse agricole procesate pentru a fi utlizate ca hrană pt. animale:

3. În conformitate cu care dintre Regulamente doriţi certificarea produselor?
 Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, împreună cu normele de aplicare, valabil pentru ţările membre ale
Uniunii Europene
 Bio Suisse (cu certificare prin bio.inspecta)- valabil pentru exportul produselor agroalimentare ecologice
pe piaţa de desfacere din Elveţia
 NOP (cu certificare prin bio.inspecta)- valabil pentru exportul produselor agroalimentare ecologice pe
piaţa de desfacere din Statele Unite ale Americii
 Naturland (cu certificare prin Naturland Germania)
4. Aveţi acces la Regulamentele naţionale şi comunitare privind agricultura ecologică?
 DA (specificaţi la care anume)

 NU
5. Unitatea d-voastră a mai fost certificată ?

 DA (specificaţi de către cine şi documentaţi- ex. documentele ultimei certificări, ultimul Raport de
inspecţie, orice document relevant)

 NU
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6. CREŞTEREA ANIMALELOR- inclusiv APICULTURĂ

Specia şi categoria de
animale

EFECTIVE

MOD DE PRODUCŢIE

RASA
Ecologic

În Conversie

Convenţional

Ecvine
Ecvine peste 6 luni
Bovine
Viţei la îngrăşat
Alte bovine mai mici de 1 an
Bovine mascule între 1-2
Bovine femele între 1-2 ani
Bovine mascule peste 2 ani
Juninci de reproducţie
Juninci la îngrăşat
Vaci cu lapte
Bivoliţe cu lapte
Bovine adulte pt. carne
Vaci pt. reformă
Bivoliţe pt. reformă
Alte bovine
Ovine şi caprine
Oi
Berbeci pt. reproducţie
Tineret ovin
Miei
Capre
Ţapi pt. reproducţie
Tineret caprin
Iezi
Suine
Purcei
Scroafe de reproducţie
Vieri pt. reproducţie
Porci la îngrăşat
Alţi porci
Păsări
Pui de carne
Găini ouătoare
Alte păsări
Apicultura
Familii de albine
Roiuri
Este necesar a se completa în mod identic şi Fisa de înregistrare la D.A.J
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7. Adăposturile pentru animale
Vă rugăm să anexaţi planul general al construcţiilor, indicând dimensiunile acestora, dimensiunile ferestrelor şi
ale uşilor, amplasarea acestora, materialul podelei şi mărimea suprafeţei aşternute. Este suficientă o schiţă
generală desenată. Aceste documente vor fi puse de asemenea la dispoziţia inspectorului in momentul
efectuării inspecţiei.
8. Suprafeţe agricole
Completaţi datele suprafeţelor agricole intrate în sistem controlat privind producţia ecologică :
Contract de
Cultura planificată
arendare
Ultimul
Ultima fertilizare
Suprafaţa Numele proprietarului
pentru anul 20___
(durata contractului: tratament chimic
chimică
(ha)
an, lună, zi)

Este necesar a se completa în mod identic şi Fisa de înregistrare la D.A.J., respectiv Declaraţia APIA .
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9. Harta suprafeţelor agricole
Vă rugăm să anexaţi harta topografică pe care sunt trecute şi vecinătăţile suprafeţelor în cauză. Dacă
procurarea acesteia durează, vă rugăm să faceţi demersurile necesare din timp astfel încât până la data
primei inspecţii să intraţi în posesia ei.
Aceste documente vor fi puse la dispoziţia inspectorului in momentul efectuării inspecţiei.
10. Aveţi culturi speciale, precum legume în sere sau solarii, sau plante aromatice sau medicinale?

 DA (specificaţi nr. serelor sau solariilor, precum şi suprafaţa fiecăruia)
 NU
11. Depozitare
Datele construcţiilor utilizate pentru depozitarea produselor ecologice
Magazia/ Siloz nr. 1
Informaţii generale

Magazia/ Siloz nr. 2

Denumirea (nr.) magaziei :
Adresa:

Proprietar:
Suprafaţa magaziei (m²) :
Materialul construcţiei :
(acoperişul, podeaua, pereţii etc.)

Instalaţii, mecanizare:
Observaţie: tabelul poate fi continuat pe o anexă
12. Sector convenţional
Alături de sectorul ecologic practicaţi şi sector convenţional?

O Da;
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Cultura plantelor şi creşterea animalelor în sectorul convenţional
Specia / soiul
Ha
(Specie)

Specia / rasa

Capete

(Specie)

No. of animals

Observaţie: tabelul poate fi continuat pe o anexă.
O Nu.
13. Aveţi activităţi externalizate? (inclusiv utilaje agricole, depozite, procesatori de hrană pt. animale,
ambalare produse, etc.)
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Activităţi externalizate (subcontractori):
1.Denumirea unităţii:
Locaţia:

Activitate externalizată:

2. Denumirea unităţii:
Locaţia:

Activitate externalizată:

3. Denumirea unităţii:

Locaţia:

Activitate externalizată:

 NU
14. Aveţi cunoştinţe legate de agricultura ecologică?
 DA (rugăm să daţi detalii)

 NU
15. Aţi apelat vreodată la servicii de consultanţă privind modul de producţie ecologică?
(Menţionăm că transmiterea documentlor referitoare la producţia ecologică de către Ecoinspect S.R.L. nu este
considerată consultanţă)
 DA (ex. Asociaţii de profil, organizaţii profesionale, consultanţi individuali, etc. )

 NU
16. Controalele se vor efectua în limba română. Dacă se doreşte ca acestea să se efectueze în altă
limbă decât Româna, se impune participarea unui interpret. În acest caz, interpretul poate fi din partea
d- voastră, însă la solicitare, se poate ca interpretul să facă parte din echipa de evaluare, dar acest
serviciu se va tarifa în plus.
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FOARTE IMPORTANT
Este necesar să pregătiţi următoarele documente care trebuie continuu actualizate şi păstrate în
unitate, documente care vor trebui prezentate pe parcursul controlului
Cultura plantelor:
- o descriere detaliată a unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au fost luate la
nivelul unităţii pentru a asigura conformitatea cu reglementările impuse de Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 şi
(CE) nr. 889/ 2008, descrierea măsurilor luate în vederea reducerii riscului de contaminare cu substanţe
interzise, descrierea utilijelor folosite, a mecanizării, etc
- harta detaliată a unităţii
- toate facturile de intrare/ ieşire a tuturor fertilizanţilor , a produselor utilizate pentru protecţia plantelor,
sămânţă, material săditor, etc.
- o evidenţă clară a produselor valorificate
- plan de rotaţie a culturilor
- evidenţa produselor depozitate
- plan de conversie – dacă este cazul
- jurnal pentru protecţia plantelor
- jurnal pentru material săditor
- jurnal pentru folosirea cuprului în protecţia plantelor
- administarea îngrăşămintelor
- fişa producţiei convenţionale
Creşterea animalelor:
- o descriere detaliată a unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au fost luate la
nivelul unităţii pentru a asigura conformitatea cu reglementările impuse de Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007
şi (CE) nr. 889/ 2008, descrierea măsurilor luate în vederea reducerii riscului de contaminare cu substanţe
interzise:
- jurnalul tratamentelor veterinare
- evidenţa animalelor vizată de medicul vaterinar
- evidenţa intrărilor şi ieşirilor animalelor în/ din unitate
- documente justificative privind cumpărările/ vânzările de animale, contracte de arendare a terenurilor, sau
pentru folosirea păşunii comunale, etc.
Apicultura:
- o descriere detaliată a unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au fost luate la
nivelul unităţii pentru a asigura conformitatea cu reglementările impuse de Regulamentul EC 834/ 2007 şi EC
889/ 2008, descrierea măsurilor luate în vederea reducerii riscului de contaminare cu substanţe interzise, etc.
rulajul anual al materialelor
- registru de producţie
- registrul stupului
- planul pastoralei- dacă este cazul
- hărţi pe care să fie reprezentate vatra fixă, precum şi pastoralele (dacă este cazul)
- declaraţii din partea proprietarilor de suprafeţe cultivate că, pe parcelele respective nu s-au folosit tratamente
chimice de sinteză, sau copii ale documentelor oficiale justificative (Certificate de conformitate/ confirmare a
conversiei) în cazul culturilor înregistrate în sistem ecologic, sau declaraţii din partea proprietarilor se
suprafeţe cultivate în sistem extensiv, din care să reiasă că s-au aplicat tratamente cu impact scăzut asupra
mediului
- adeverinţă de la Asociaţiie Apicole din care să rezulte toate achiziţiile făcute în anul curent prin Programul
Naţional Apicol
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Declaraţia operatorului
Declar pe propria-mi răspundere, că :
am luat la cunoştinţă Regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare privind
producţia ecologică, iar datele înregistrate mai sus sunt în conformitate cu realitatea.
- efectuarea operaţiunilor din unitate se face în conformitate cu prevederile Reg. (CE)
nr. 834/ 2007, precum şi cu normele de aplicare ale acestuia.
- producerea/ procesarea/ comercializarea produselor agricole din cadrul fermei mele
este realizată în temeiul reglementărilor menţionate mai sus.
- sunt de acord cu retragerea dreptului de aplicare a etichetelor pe produs şi de a nu
utiliza nici o informaţie referitoare la certificarea produselor, în cazul nerespectării
prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 834/ 2007, sau a normelor sale de aplicare, şi
mă angajez să informez în scris cumpărătorii mei cu privire la aceste modificări .
-

DATA .........................................

SEMNĂTURA ....................................................

Solicitarea de certificare se completează în 2 exemplare, unul care va rămăne la beneficiar şi unul la
executant.
Aceasta se va transmite la Ecoinspect S.R.L., pe adresa Mun. Cluj- Napoca, str. Ciocârliei, nr. 6, et. 2,
ap. 8- 9, jud. Cluj, (tel/ fax: +40264-432088, +40364-730839, mobil: +40751-044075, mail:
ecoinspect@gmail.com, ecoinspect@ecoinspect.ro, web: www.ecoinspect.ro).

Cod document
Elaborat: RMC
Data: 20.04.2015
Ediţia: 1

Verificat: RSF
Data: 20.04.2015
Revizia: 5

GE_08
Aprobat: DE
Data: 20.04.2015
Data intrarii in vigoare: 20.04.2015

9/9

