Scurtă descriere a unității
în conformitate cu art. 63 al Reg. CE 889/2008

Operator:
Sediul social/ domiciliul:
Adresa de corespondență:
Email:
1.Activități desfășurate în cadrul unității:

Responsabil:

Cod: RO/

Tel. mobil:

Tel. fix:

2.Responsabilul unității este angajat / are responsabilități și în alte unități?

3.Suprafețe nou înregistrate în sistem ecologic.
Data achiziției

Data înregistrării la DAJ

Denumire/Nr. parcelă

Cultura

Suprafața (ha)

4.Există achiziție de animale de la ultima evaluare? Dacă există se va menționa specia și statutul acestora.

5. Ansamblul suprafețelor cultivate în sistem ecologic
Cultura

Suprafața
(ha)

Total

Recolta totală
estimată (t/an)

Statutul suprafețelor
C1 C2 C3
ECO

-

Atenție! Se vor menționa toate speciile pentru care se dorește certificarea!
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6. Animale în sistem ecologic
Nr. de animale
In conversie Ecologic

Specia/Rasa

Producția estimată
(litri/an)

7.Suprafețe și animale în sistem convențional.
Suprafețe agricole
Specia

Soi/hibrid

Suprafață
(ha)

Animale
Producție
estimată (t/an)

Specia, Rasa

Nr. de animale în sistem
Extensiv

Intensiv

Gunoi de grajd
rezultat (t/an)

8.Se cultivă culturi modificate genetic?

9.Inputuri utilizate în sectorul convențional (Se va completa și Fișa unității convenționale 2).

10.Măsuri întreprinse în vederea evitării contaminării de la parcelele învecinate:

11.Diferențe între Declarația de suprafață APIA și evidențele din Registrul Agricol / alte documente doveditoare.

12.Utilaje și agregate agricole utilizate (proprii / închiriate / împrumutate, prestări de servicii).
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13.Măsuri întreprinse în vederea evitării contaminării pe parcursul efectuării lucrărilor.

14.Locația spațiilor de depozitare proprii / închiriate și destinația acestora în ultimii 5 ani pentru fiecare individual.

15.Locația adăposturilor pentru animale (proprii / închiriate).

16.Activități externalizate (subcontractori) pentru depozitare, condiționare, etc.

17.Prestări de servicii pentru terți.

18.Cursuri, calificări cu tematica agriculturii ecologice sau contracte de consultanță.

19.Mod de valorificare al produselor obținute.

20.Alte mențiuni relevante:
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Unitatea, prin responsabilul său,
•

se obligă să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007
împreună cu normele sale de aplicare- Regulamentul (CE) nr. 889/2008, precum şi cu
reglementările naţionale şi comunitare în vigoare, privind producţia ecologică;
•
se supune evaluărilor principale şi/ sau suplimentare (anunţate ori neanunţate ) şi
asigură accesul organismului de control la toate echipamentele / anexele/ locaţiile/ documentele
utilizate în procesul de producţie;
•
este de acord cu aplicarea sacţiunilor, în cazul încălcării Regulamentelor menţionate mai
sus şi luarea măsurilor corective care se impun;
•
se obligă să anunţe orice modificare care a intervenit în unitate ulterior prezentului R.E.
încheiat şi să actualizeze descrierea unităţii;
•
se obligă să informeze cumpărătorii săi, în cazul abaterilor săvârşite, când produsele sale
nu se mai pot eticheta cu referire la producţia ecologică;
•
în cazul încălcărilor grave/ nereguli majore, este de acord cu retragerea documentului
oficial emis anterior/ valabil;
•
se obligă să ţină evidenţa tuturor reclamaţiilor, precum şi măsurile de remediere luate în
vederea rezolvării acestora.
•
Se obligă să solicite furnizorilor săi Certificatele de conformitate şi anexele acestora
emise pt. anul în curs, de către organismele de control ale acestora.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete.

Data:

Semnătura și ștampila operator
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