Solicitare de certificare Colectare plante spontane

Verificat:

Semnătura:

Data:

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

Sediul social:

Adresa de corespondenţă:

Locul activităţii :
(se vor menţiona toate locaţiile în care se desfăşoară
activităţi legate de producţia ecologică)

Areale de colectare:
(se vor menţiona toate locaţiile pt. care există acorduri
din partea Primăriilor, Ocoalelor silvice, etc. care
administrează zonele de colectare, în funcţie de judeţ)
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
 colectare fructe de pădure
 colectare ciuperci
 specii medicinale
 colectare fructe din livezi ţărăneşti, răzleţe
 Altele ……………………………………………
 Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente:
..............................................................................................................................................................................

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 (specificati la care anume)

 NU

5. Unitatea d- voastră a mai fost certificată ?
 DA (specificaţi de către cine şi documentaţi- documentele ultimei certificări, ultimul raport de inspecţie, orice
documente relevante)

 NU
6. Scurtă descriere privind organizarea unităţii, a arealelor de colectare, a modului de colectare:
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7. Procesarea produselor provenite din flora spontană
- Procesaţi producţia obţinută din flora spontană?
DA

 NU



- Cum se face procesarea?
În unitatea proprie
Prin subcontractori (activităţi externalizate)
8. Aveţi activităţi externalizate? (ex. procesare, ambalare, depozitare, etc.)

Activităţi externalizate (subcontractori):
1.Denumirea unităţii:
Locaţia:

Activitate externalizată:

2. Denumirea unităţii:
Locaţia:

Activitate externalizată:

3. Denumirea unităţii:

Locaţia:

Activitate externalizată:

Care sunt metodele de procesare?
 Prin procese mecanice şi fizice – mărunţire, amestecuri, uscare, refrigerare, congelare etc.
 Afumare
 Alte metode de procesare
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. Depozitare/ Ambalare/ Transport/ Marketing
Unde este localizat depozitul?

Care este statutul depozitului? (sunteţi unicul utilizator, dacă nu, cine îl mai utilizează, este închiriat, etc.)

Cum ambalaţi şi depozitaţi produsele provenite din flora spontană?
 Lăzi de lemn
 Cutii de carton
 Saci sau pungi de polietilenă
 Altele (specificaţi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Detalii despre modul de curăţire şi dezinfecţie a depozitului :

Detalii privind transportul produselor :

Detalii privind piaţa de desfacere :

10. 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.

11. Documente care trebuie trimise împreună cu Solicitarea certificării:
 Harta incluzând zonele de colectare
 Autorizaţie de colectare de la Academia Română de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 Autorizaţii de mediu
 Lista plantelor şi a organelor plantelor colectate
 Lista colectorilor
 Adeverinţă de la Direcţia Silvică Judeţeană că nu s-au făcut tratamente fitosanitare de masă cu aviaţia utilitară în
ultimii 3 ani
 Studiu de evaluare a resurselor natural
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Anexa 1: Detalii privind colectarea plantelor din natură
Nr.
crt.

Specia de plante

Areal de
colectare

Suprafaţa
ha

Nr.
colectorilor

Perioada de
colectare

Cantitatea
aprobată
de ASAS
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Anexa 2: Detalii privind procesarea produselor provenite din flora spontană
Nr.
crt.

Denumirea produsului

Tipul
Procesării

Numele şi adresa
unităţii care
efectuează
procesarea

Alte produse utilizate
în procesare

Cantitatea estimată

Procesare în interiorul unităţii
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
Procesare în afara unităţii
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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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 .

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

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

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).
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