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Stimate operator, 
 
După primirea mapei cu documente informative şi studierea acesteia, vă rugăm a ne returna următoarele 
documente, la 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.) 
 

1. Două exemplare originale ale Acordului de certificare, completate şi semnate (ştampilate) de către  
dumneavoastră.  

2. Două exemplare originale ale Solicitării de certificare, completate în totalitate, în funcţie de activitatea 
pe care doriţi să o certificaţi din punct de vedere al producţiei ecologice. 

3. Dacă unitatea dumneavoastră este înregistrată ca persoană juridică, solicităm a ne trimite copia 
Certificatului de înregistrare de la Registrul Comerţului,  precum şi a Certificatului constatator, din care să 
reiasă toate punctele de lucru/ sediile secundare declarate/ înregistrate. 

4. De asemenea, este necesară şi copia buletinului/ cărţii de identitate pt. persoanele fizice sau pentru 
reprezentanţii legali ai unităţilor înregistrate ca P.F.A/ I.F./ I. I. / S. R. L./ S.A. etc. 

5. O descriere detaliată a activităţilor desfaşurate în unitatea dumneavoastră, conform art. 63 din Reg. (CE) 
nr. 889/2008, din care să reiasă clar toate activităţile prestate de unitate, cine este responsabil pt. fiecare 
sector, care este parcursul produselor ecologice, care sunt măsurile luate în vederea separării produselor 
cu statute diferite, care sunt măsurile luate în vederea minimizării riscului de contaminare cu substanţe 
interzise, caracteristicile specifice ale metodei de producţie utilizate, etc.  

În cazul în care unităţile sunt certificate din punct de vedere al managementului de calitate, descrierea şi 
măsurile specificate la art. 63 din Reg. (CE) nr. 889/2008 , pot face parte din sistemul de calitate aşa cum 
este stabilit de către operator. 

6. Toate documentele pe care le aveţi disponibile care să ateste dreptul de utilizare a suprafeţelor/ 
funcţionare a unităţii (ex. Adeverinţe din Registrul agricol, contracte de arendă/ concesiune etc., contracte 
cu resurse externalizate dacă este cazul, hărţi ale suprafeţelor agricole, înregistrări sanitar veterinare, 
autorizaţii emise de DSVSA, etc.). Pentru unităţile de procesare alimente este necesară expedierea 
copiilor Certificatelor de acreditare în conformitate cu ISO 22 000: 2005, sau ISO 9001: 2008, sau orice 
alt Standard pentru Siguranţa Alimentară, Document de înregistrare sanitară veterinară/ Autorizaţie 
sanitară veterinară, precum şi proceduri specifice de separare a produselor cu statute diferite pe întreg 
fluxul de procesare produse ecologice (de la recepţia materiilor prime, depozitarea acestora, igienizarea 
instalaţiilor înainte de fluxul produselor ecologice, separarea în depozit a produselor finite, precum şi a 
ambalajelor, etc.). 

7. În cazul în care  aveţi activităţi externalizate (subcontractori), aceştia vor fi menţionaţi în solicitarea pt. 
certificare, şi se vor expedia copiile contractelor/ acordurilor valabile, încheiate cu aceştia. Contractele/ 
acordurile, trebuie să aibă menţionat în cuprinsul lor, acceptul acestora privind accesul la locaţiile, 
instalaţiile, documentele contabile privitoare la activităţile subcontractate, a personalului organismului de 
control şi a observatorilor din partea organismului de acreditare sau a autorităţii competente. 

8. De asemenea, vă rugăm să depuneţi în contul Ecoinspect S.R.L. contravaloarea a 200,00 Lei + TVA, 
taxa de înregistrare (în caz contrar, documentele pe care le trimiteţi nu se vor înregistra în baza noastră 
de date). 

Cont Ecoinspect SRL RO38 RZBR 0000 0600 0245 3324 (RON) deschis la Raiffeisen Bank Cluj. 
Pentru operativitatea şi siguranţa transferului de bani, vă rugăm să vă adresaţi băncilor şi nu  poştei. 

9. După înregistrarea unităţii dumneavoastră în baza noastră de date, vă vom trimite o factură proformă  cu 
valoarea totală a serviciilor noastre, în conformitate cu prevederile Acordului de certificare, respectiv a 
Anexei nr. 1 a acestuia. 

Modalităţile de plată ale tarifelor, precum şi condiţiile de emitere a documentelor oficiale justificative sunt 
menţionate de asemenea în Acordul de certificare. 

 
                                                            Cu deosebită stimă, 
                                                             Ecoinspect S. R. L. 
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