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INFORMARE
Privind operatorii care colectează specii din floara spontană
Pot fi certificate şi comercializate ca atare, produsele din flora spontană cu următoarele menţiuni:
a) Provin din producţie spontană.
b) Recoltatul plantelor nu are efecte negative asupra mediului şi a ecosistemului.
c) Provin dintr- un areal bine definit şi care se află în controlul unui organism de certificare pentru
producţia ecologică. Operatorul trebuie să prezinte organismului de control harta cu delimitarea
exactă a arealelor din care provin speciile.
d) Producţia plantelor spontane se bazează pe autorizaţia emisă de Academia Română - Comisia
pt. ocrotirea monumentelor naturii împreună cu studiul de evaluare a stării resurselor biologice.
La aceste documente se poate adăuga după caz : autorizaţia emisă de Agenţia Judeţeană pt.
Protecţia Mediului, Direcţii/ Ocoale Silvice, Consilii locale, administratori şi custozi ai ariilor
protejate.
e) Există garanţia unei terţe părţi (ex. Primăria, Ocol Silvic, Oficiu Fitosanitar, Asociaţie,
Composesorat), pe care o poate oferi operatorul în vederea garantării faptului că dispoziţiile de la
art. 12 alin.(2) din Reg. (CE) nr. 834/ 2007 sunt respectate.
f) S-au comunicat organismului de control arealele de recoltare a speciilor, cu cel puţin 2 luni
înainte de perioada de recoltare (acolo unde este cazul).
g) Arealul respectiv se află la o distanţă suficient de mare faţă de sursele de poluare, mari centre
urbane, autostrăzi, ferme convenţionale, centre industriale (cel putin 1 km)
h) Să existe o distantă de izolare faţă de parcelele convenționle de cel putin 50 m.
i) Operatorul ţine evidenţele specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare.
j) Există o descriere completă a unităţii.
Activitate de colectare a plantelor din floră spontană este reglementată în următoarele acte normative:
Reg. (CE) nr. 834/ 2007, Reg. (CE) nr. 889/ 2008, Ordinul 1253/ 2013.
Recoltarea de plante sălbatice şi de părţi ale acestora, care cresc în mod spontan în zone naturale,
păduri şi zone agricole, este considerată drept o metodă de producţie ecologică, dacă:
1) Pentru o perioadă de cel puţin 3 ani înainte de recoltă, zonele respective nu au fost tratate cu alte
produse decât cele autorizate în vederea utilizării în producţia ecologică, în conformitate cu art. 16 al
Reg. (CE) nr. 834/ 2007,
2) Recoltarea nu afecteză stabilitatea habitatului natural sau prezervarea speciilor din zona de recoltare.
Operatorii care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti, trebuie să facă dovada că
operaţiunea se face în conformitate cu prevederile art. 86 din Reg. (CE) nr. 889/ 2008, a Ordinului
nr. 1253/ 06.11.2013!
Livezile răzleţe ţărăneşti, sunt acele livezi, în care nu se efectuează tratamente chimice de sinteză, sau
tratamente care nu sunt în conformitate cu reglementările Regulamnetul (CE) nr. 889/ 2008, respectiv
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Anexa I şi Anexa II a Regulamentului menţionat, precum şi în conformitate cu Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/ 673 al Comisiei, Anexa nr. I. Aceste livezi, sunt în fapt rezultatul datorat incapacităţii
de ordin tehnico- economic a foştilor administratori, suprapusă pe schimbarea regimului de proprietate
asupra terenurilor şi fărâmiţarea livezilor, care a condus la abandonarea tehnicilor de producţie intensivă.
În vederea certificării fructelor care provin din astfel de livezi, acestea trebuie să provină numai din livezile
amintite mai sus, cu soiuri autohtone, rustice sau mai puţin pretenţioase şi apropiate de varietatea
sălbatică.
În acest sens, în ceea ce priveşte operaţiunile contractate terţilor, descrierea completă a unităţii (
document intern Ecoinspect 5_PS_02), trebuie să includă referire la proprietarii terenurilor cu pomi răzleţi,
cu o descriere a activităţilor acestora şi toate măsurile practice, inclusiv printre alte lucruri, un sistem
corespunzător al documentelor contabile, care se iau la nivelul unităţii pt. asigurarea trasabilităţii
produselor pe care operatorul le introduce pe piaţă până la furnizorii acestora sau, după caz, până la
vânzători, destinatari sau cumpărători.
- o listă a subcontractanţilor (Notă: aceştia trebuie să fie supuşi sistemului de control. Nu se încadrează
la colectare plante spontane operatorii care se află deja în sistemul de control pentru producţie ecologică
cu livezile).
b) Se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări,
care să fie înscrisă în anexa fişei de înregistrare în producţia ecologică a procesatorilor sau a
comercianţilor de produse ecologice;
c) Un acord scris prin care subcontractanţii îşi supun exploataţia regimului de control. Prin urmare, toţi
deţinătorii de teren trebuie să fie supuşi controlului şi toate locaţiile trebuie vizitate cel puţin o dată pe an.
Activitatea sus-menţionată are la bază următoarele documente justificative:
1. Aprobare de la Academia Română de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) – Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii, de a colecta plante şi ciuperci din flora spontană.
2. Studiu de evaluare a resurselor naturale.
3. Autorizaţii emise de către Agenţiile de Protecţia Mediului judeţene
4. Adeverinţă de la Direcţia Silvică Judeţeană/ Unitatea fitosanitară judeţeană sau de la Primăriile
de care aparţin zonele de colectare, că în ultimii trei ani nu au fost aplicate tratamente chimice de
sinteză în zona respectivă.
5. Descrierea detaliată a unităţii, în conformitate cu art. 63 al Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008
6. Hărţi pe care să fie delimitate arealele de recoltare - o hartă la scară mai mică, unde să se
localizeze zonele industriale, sursele de poluare, care se marchează, iar evaluatorul va face
descrierea.
7. Tabel nominal cu toţi colectorii care recoltează.
8. Tabel cu persoanele prezente la instructajul privind modul de recoltare (adică, recoltarea să nu
afecteze echilibrul natural).
9. Lista plantelor şi a organelor de plante colectate.
10. Evidenta achizitionarilor.
11. Descrierea suprafeţelor de colectare cu completările indicate mai sus.
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12. Acordurile de colectare semnate cu primăriile pe teritoriul cărora se face colectarea fructelor.
13. Contractele încheiate cu fiecare achizitor / subcontractor în parte.
14. Borderouri de achiziţie a produselor unde sunt menţionate speciile şi/ sau organele de planta
colectate, statutul acestora, cantitatea recoltată, codul OC.
15. Lista proprietarilor de teren care sunt supuşi inspecţiei trebuie să includă următoarele (unde este
aplicabil):
- Judeţul şi numele prenumele achizitorului;
- Numele prenumele proprietarului de teren, localitatea, suprafaţa de teren/ areal de colectare;
16. Proces verbal de constatare încheiat de către Ecoinspect S.R.L., cu ocazia inspecţiei pe teren.

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L.
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