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1. Informatii generale despre operator 

1.1. Persoana juridica...........................................................................................................................................  

Adresa sediului social:...........…………................................................................................................................... 

Adresa de corespondenta:..................................................................................................................................... 

Înmatriculată la Registrul Comerţului Nr. ................................................; cod fiscal ....……................…………… 

Cont bancar nr.:………………………………………….., deschis la banca ……............................…………..…..... 

Telefon fix/mobil:....................................................................................Fax ......................................................... 

E-mail: ......…….......…….........…….……….. www : .............................................................................................. 

reprezentata de ……………………….………… in calitate de………..………….. tel…………… 

 

1.2. Persoana fizica ....................................................... domiciliata in localitatea …………………………..……. 

.................................................. str. ......................... nr........ judet .................. BI/CI seria ...... nr....................... 
CNP ................................................ Tel ............................. Fax ................... e-mail ............................................ 
 

2. LOCATIA FERMEI /UNITATII ADMINISTRATIVE 

(pt. toate punctele de lucru incluse in schema de certificare) 

2.1. Adresa ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

2.2. Documentele care dovedesc  dreptul de utilizare a suprafeţelor declarate .........................................……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

2.3. Documentele care dovedesc  dreptul de utilizare a imobilelor declarate ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

3. OBIECTUL CERTIFICARII 
3.1.  Produse incluse in schema de certificare (enumerați produsele din fiecare categorie): 

[  ] produse vegetale neprocesate (produse agricole neprelucrate, produse din flora spontana) 

Cultura Suprafata Cantitate estimate produs obtinut 

   

   

   

   

                                                 

[  ] animale vii sau produse neprocesate de origine animala       

Animale (categoria, rasa, nr.) Produse animaliere obținute 
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[  ] Produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente  

Denumire produs Tip de prelucrare (uscare, 

sortare, congelare, etc) 

Cantitate 

estimativă 

Locatia unitatii Locatia 

depozitarii 

     

     

     

In cazul in care procesati si produse conventionale, va rugam sa le specificați: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

In cazul in care anumite activitati sunt subcontractate, va rugam sa precizati numele subcontractorului, 

activitatea subcontractata si numele organismului de control al acestuia  ………………………….……………….. 

Ingrediente folosite:………………………………………………………………………………………………………… 

Aveti implementat/certificat un sisteme de management al siguranţei alimentelor conf. SR EN ISO 

22000:2005?   Da [  ]  Nu [  ] 

In cazul raspunsului afirmativ, va rugam sa mentionati cate studii HACCP………………………………………. 

 

[  ] Comerț/Export/Import 

Activitate (Comert, Import, 

Export) 

Produse Cantitate  Furnizori Adresa 

depozitului 

     

     

     

 

3.2.  Exista produse in conversie/ certificate?   Da [  ]  Nu [  ] 

In situatia raspunsului pozitiv, indicati codul organismului ...................................... 

3.3. Au fost efectuate analize pentru produse ?  Da [  ]   Nu [  ] 

In situatia raspunsului pozitiv, indicati ce s-a urmarit ................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. DECLARATIA DE ANGAJAMENT A OPERATORULUI  

Ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, 

comercializarea, depozitarea (dupa caz) si etichetarea produselor ecologice cuprinse in: 

http://www.mrco.ro/
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- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea 
produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 cu completarile si 
modificarile ulterioare; 
- Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 834/2007 
al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia 
ecologica, etichetarea si controlul, cu completarile si modificarile ulterioare; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice 
- Ordinul MADR nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si 
certificare, de aprobare a organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in 
agricultura ecologica 
- Ordinul MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura 
ecologică 
- Ordinul nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 
417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 
 
Ma angajez să inițiez și să mențin o descriere completă a fermei/unității și/sau a localurilor și/ sau a activității 
pe care sa o pun la dispozitia inspectorului MRC. 

Voi întreprinde măsuri practice care asigură respectarea regulilor de producție ecologică și măsuri de 
precauție pentru a reduce riscul contaminării cu produse sau substanțe neautorizate. 

În caz de infracțiuni sau iregularități voi accepta aplicarea măsurilor specifice regulilor de producție ecologică 
si voi permite organismului de inspectie si certificare accesul la facilitatile fermei si la toate informatiile 
solicitate in legatura cu productia ecologica. 

 

Data :             Operator/reprezentant legal:         Semnatura: 

http://www.mrco.ro/
http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/regulament-ue-392-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/regulament-ue-392-2013.pdf
http://old.madr.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://old.madr.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://old.madr.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip

