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Date identificare ale solicitantului:  
 
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului/ CNP ( dupa caz)    
Cod fiscal:  
Persoană de contact:  
Adresa sediului fiscal si a punctelor de lucru  :  
                             
Tel.:                                                          Fax: 
E-mail:                                                       Site internet:   
  

 

Tipul de activitate 
 
  
Producţie vegetală: __________________________________          
 
Producţie animală: ___________________________________                              
 
Pregătire/Distribuție /Depozitare: ________________________________ 
  
Tipul solicitarii:   
 

  Prima solicitare:             Solicitare de variaţie                                      
    

 
Formă juridică:  

 Persoană Fizică  
 Persoană Fizică Autorizată         
      Intreprindere Individuală  
 Societate cu Raspundere Limitată  
 Altele (specificaţi):  

Numele reprezentantului legal( sau imputernicit)   
Date identificare - Document de identitate, serie, nr:  
CNP:    
 
 
 
Tel.:                                                         Fax: 
E-mail:                                                     Site internet:   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
ORGANISMUL DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE ALES BIO CERT TRADITIONAL S.R.L. 
 
 
 



 
BIO CERT 

TRADIȚIONAL 

 
 

Solicitarea privind activitatea 
de producţie prin metoda 

ecologică 

 
Cod: F 18 PO 01 
Versiunea 08.12.2021 
Ediția 03/ Revizia 00 

Pagina 2/ 7 

 

 
 

Declarație operator 
 

 
În calitate de: 

 titular al: ___________________________________________________     
 împuternicit al: ___________________________________________________       

Declar pe propria răspundere că sunt la curent cu legislatia natională și comunitară în vigoare cu 
privire la agricultura ecologică, toate datele din prezenta solicitare sunt reale și complete  , 
cunoscând faptul că declarațiile false și nerespectarea obligațiilor prevăzute prin contract și 
prezenta solicitare sunt pedepsite conform legii. 
 
MĂ OBLIG: 
 

 să desfășor activitatea conform normelor de producție ecologică prevăzute în 
REGULAMENTUL (CE) NR. 848/2018, cu modificările şi normele de aplicare ale acestuia și de 
legislația națională în vigoare cu privire la agricultura ecologică din momentul prezentării solicitării 
de certificare. 

 să accept, că în caz de infracţiuni sau nereguli, să fie aplicate măsurile prevăzute de 
normele de producţie ecologică în vigoare ,  REGULAMENTUL (CE) NR. 848/2018 cu modificările 
şi normele de aplicare ale acestuia , legislația națională precum și de Regulamentul de certificare 
al Bio Cert Tradițional SRL. 

 să accept să informez, în scris, cumpărătorii produsului propriu , în cazul în care produsul 
respectiv face obiectul unei sancţiuni cu privire la infracţiuni sau nereguli și a fost declasat la 
produs conventional, 

 să adopt acțiunile corective necesare pentru a remedia eventuale neconformităţi  
identificate de către OIC; 

 să accept, în caz de schimbare a OIC, transmiterea propriei documentaţii privind controlul 
și toate informațiile deținute, către OIC-ul succesor, ( se face numai după achitarea obligațiilor 
financiare ). 

 să comunic imediat autorităţilor competente (prin DADR) şi OIC, eventuala cerere de 
reziliere, acceptând în acest caz că propria documentaţie privind controlul să fie păstrată la OIC 
pentru o perioadă de  5 ani; 

 să comunic imediat OIC toate eventualele neconformităţi care au incidenţă asupra calificării 
ecologice a propriului produs sau al produsului primit de la alţi operatori sau subcontractanţi; 

 să comunic OIC eventuale variaţii cu privire la conținutul cererii (date ale declarantului, 
suprafeţe, locaţii) ale unităţii de producţie, ale locaţiilor şi la factorii de risc (culturi noi, schimbări în 
activitate,etc) în termen de 30 de zile de la data producerii acesteia;   

 să păstrez separate produsele ecologice, să iau toate măsurile necesare pentru a garanta 
trasabilitatea  loturilor şi pentru a evita amestecarea sau schimbarea cu produse convenţionale, să 
efectuez o curăţenie adecvată controlând eficacitatea şi să înregistrez operaţiunea, dacă deţin 
produse ecologice şi produse convenţionale şi acestea din urmă să fie depozitate separat în timp 
sau spațiu ;   

 să asigur  acces liber  și necondiționat al personalului desemnat de  OIC la toate locaţiile 
fermei şi la toată documentaţia fie pentru partea referitoare la metoda de producţie ecologică fie a 
celei convenţionale considerată necesară pentru finalizarea activității de inspecție și certificare; 

 să accept prezența la inspecție a reprezentanților autorității Competente sau a 
Organismului de acreditare, și să informez OIC despre rezultatele inspecţiei şi analizelor efectuate 
voluntar de către mine; 

 în cazul unei ferme mixte sau o parte ecologică şi una în conversie, să adopt orice măsură 
pentru a garanta  şi neta diferenţiere între cele două producţii cu calificare diferită în toate fazele - 
faza de recoltare, depozitare şi vânzare. De asemenea, mă oblig să notific în termen rezonabil OIC 
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cu privire la momentul iniţierii activităţii şi evidenţei documentale a operaţiunilor desfăşurate şi ale 
diferenţierii, identificării şi trasabilităţii documentelor şi înregistrărilor. 

 să minimalizez riscul plasării pe piaţă a produselor neconforme standardelor prin 
acceptarea , în caz de dubiu şi/sau suspectare că produsele nu sunt conforme, a aplicării din 
partea OIC a sancțiunilor conform legislației  

        solicitarea, în scris, către toţi cumpărătorii producţiei constatată ca neconformă de către 
OIC, de a suprima indicaţiile relative metodei de producţie ecologică; 
▫ blocarea comercializării produselor pentru care OIC a verificat neconformitatea; 
▫ retragerea de pe piaţa ecologică a produselor necorespunzătoare în cazul în care OIC 
consideră necesar. 

 să ţin o documentaţie ce permite identificarea tuturor mijloacelor de producţie cumpărate, 
tuturor operaţiunilor cu privire la culturi şi cumpărătorilor producţiilor ecologice, precum şi cantităţile 
vândute zilnic cu referire în special la completarea registrelor prevăzute de standardele în vigoare 
(Registrul de intrari , registrul tehnic al culturilor, registrul de vânzari ); 

 în cazul etichetării, să fie scris pe etichete, pe lângă indicaţiile obligatorii prin lege, şi 
numele şi/sau tipul şi adresa operatorului, numele produsului cu referire la metoda de producţie 
ecologică, numele şi codul OIC şi, dacă este cerut de către OIC, un sistem de marcaj aprobat, care 
să facă legătura între produs şi contabilitatea fermei (ex. Lotul de producţie); 

 să folosesc, în cazul transportului în alte unităţi, mijloace de transport curăţate 
corespunzător şi să înregistrez operaţiunile de curăţare controlând eficacitatea acestora; 

 să folosesc ambalaje, recipiente şi vehicole închise cu sigiliu sau preconfecţionate cu 
indicaţii de etichetare conform standardului cu scopul de a evita înlocuirea; 

 să comercializez produsele cu indicații la metoda de producție ecologică doar câtre alți 
operatori certificați . 
 
 
Data  
 
 
 
Semnătura şi ştampila: 
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 Sectiunea A.   FERME PRODUCŢIE VEGETALĂ 

 
 

INFORMAŢII ASUPRA SUPRAFEŢELOR FERMEI 
 
Suprafaţa agricolă totală: Ha___________  Ari ___________ 
Suprafaţa împădurită:   Ha___________  Ari ___________ 
Suprafaţă neproductivă: Ha___________  Ari ___________ 
Suprafaţa agricolă utilizată: Ha___________  Ari ___________ 
Din care suprafaţă de păşuni şi/sau de păscut şi/sau pârloagă: Ha______Ari ___________ 
 
SUPRFAŢĂ AGRICOLĂ UTILIZATĂ TOTAL,.........................................din care 
Suprafaţă în agricultura ecologică    Ha___________  Ari ___________ 
Suprafaţa în conversie                Ha___________  Ari ___________ 
Suprafaţă în agricultura convenţională Ha___________  Ari ___________ 
 
Informaţii asupra spațiilor de depozitare și altor anexe și construcții, dacă este cazul. 
 
 Destinaţia folosirii:  Ecologic_________  
                                    Convenţional____________  
 
 
 Descrierea completă a unităţii şi a activităţii desfășurate în fermă: 
 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Sectiunea B. INFORMAŢII ASUPRA PRODUSELOR DIN FLORA SPONTANĂ 

  
  
 Centre pentru recoltare şi manipulare 
 
  
 Colectorii livrează zilnic recolta către:  
 

 Punct fix de recoltare (centru de cumpărare)          
 Unităţi mobile 
 

 
În cazul unităţii mobile, vă rugăm descrieţi: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ __________________________ 
 
În cazul unor puncte fixe de recoltare (centre de cumpărare) vă rugăm să le enumeraţi. Dacă este 
necesar, extindeţi tabelul sau anexaţi o listă separată: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Descrieti zona de cules și suprafața aferentă (ha) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Enumerați produsele  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Sectiunea C. INFORMAŢII ASUPRA CREŞTERII ANIMALELOR 
 
Enumeraţi specia şi numărul capetelor, sau în număr de familii pentru albine:  
Specia: ________________________ 
 
Dacă dețineți și animale în convenționale, se vor enumera, specie și nr. capete. 
 
Raport UBA/ha-  
       
Tipul de producție: 

 Ecologic 
 Conversie  
 Convenţional 

 
 
 
 

Orientare productivă: 
 lapte  
 carne  
 mixt  
 oua   
 miere  
 altele___________________ 

 
Alte informații cu privire la activități corelate cu creșterea animalelor 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  

 abatorizare 
 procesare  
 ambalare 

  depozitare   
  altele __________________ 

 
 

INFORMAŢII ASUPRA APICULTURII 
 
Produsele propuse pentru certificare: 
 
Statut produse 

 Ecologic  
 Conversie  

Cantitate_________________ 
      

 
 
Efectuaţi migraţia în pastoral a familiilor  de 
albine ?  

 Da 
 Nu 
 NA 

Locaţia principală:________________________________________________________________ 
Mediu şi vegetaţie din interior pe o rază de 3 km: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
  
Locaţia de migraţie:_____________________________________________________________ 
 
  

o Se anexează hartă, unde sunt identificate locurile fixe şi cele din pastoral . 
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Secțiunea D. INFORMAŢII ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE/ 

DISTRIBUȚIE/DEPOZITARE 
 
Denumire operator: 
 

________________________________________________ 

Adresa sediu/Punct de lucru: 
 

________________________________________________ 

Locație depozit: 
dacă sunt mai multe locații, se anexează lista 

________________________________________________ 

 Proprietate  Închiriat 

 
  

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚII DE PREGĂTIRE/DISTRIBUȚIE/DEPOZITARE 
 
 
 P T  P T  P T 

MAT. PRIME VEGETALE 
    

MAT. PRIME ANIMALE     
ALTELE 

    
Proaspete si/sau uscate 

    
Abatorizare     

Produse de patiserie 
    

Exicare  
    

Tranșsare     
Altele 

    
Paste și panificație 

    
Procesare carne     

Furaj combinat 
    

Conserve vegetale 
    

Salamuri     
Altele 

    
Integratori alimentari 

    
Produse afumate     

Depozitare 
    

Extracție de ulei 
    

Lapte     
Etichetare 

    
Vinificație 

    
Obținere brânzeturi     

Altele  
    

Distilate 
    

Unt     
 

    
Îmbuteliere 

    
Iaurt          

Produse medicinale 
    

Altele   _____________          

 
  

TIPUL DE ACTIVITATE DE PREGĂTIRE 

 

  PERIODICĂ         CONTINUĂ   

SEPARARE DEPOZITARE MAT. PRIMĂ ȘI/SAU PREGĂTIRE 

 

SEPARARE ÎN TIMP   
SEPARARE ÎN SPAȚIU   

 
TIPOLOGIA UNITĂȚII DE RECEPTIE 

 

SILOZ   
STOCARE CEREALE    

      MAGAZIE   
     PRODUSE VEGETALE   

  STOCARE CULT. 

INDUSTRIALE 

 

  

      CELULE FRIG   
     PRODUSE ZOOTEHNICE   

 


