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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL: 
 
 
Operator 

Denumire/Nume: 

Statut juridic-CUI/posesor CI/BI: 
Adresa (sediului social): 
 
Adresa(ele) completă(e) a filialei(lor) pentru care se solicită certificarea, amplasamentul 
locatiilor si, dacă este cazul, parcelele (datele de înregistrare a terenului) pe care sunt 
întreprinse actiunile; 
    
Telefon, fax,e-mail, cod poştal: 

 
Persoană de contact Nume: 

Funcţie: 
Tel, fax, e-mail: 

  
Certificări şi alte recunoaşteri 
deja obţinute 

Regulamentul/ Normativul :  
Organismul de certificare: 
Nr. certificat / data certificării: 

    
 
2. DESCRIEREA FERMEI/UNITĂȚII Reg(UE) 848/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 
2.1 Categoria/categoriile de 
produse  pentru care se solicită 
certificarea: 

 a. plante si produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminte si alte 
materiale de reproducere a plantelor 

  b. animale si produse de origine animala neprelucrate 

 d. produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultura, 
pentru utilizare ca alimente 

  f. vin 

  g6. ceara de albine 

2.2 Activitatea/activitatile 
operatorului: 

 

 productie; 

 pregatire; 

 distributie; 

 depozitare; 

 import/export; 

  introducere pe piata 

2.3. Metoda de producție  productie ecologica exceptand in cursul perioadei de conversie; 
 productie in cursul perioadei de conversie; 
 productie ecologica cu productie neecologica in temeiul articolului 9, 
alineatului (7) din Regulamentul (UE) 848/2018 sau in caz de pregatire, 
distributie, depozitare, import, export, introducere pe piata. 

2.4 Aspecte legate de productie Da Nu Obs. 
Productie extensiva     
Culturi integrate      
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Plan de conversie      
Membru al unei asociatii     
2.5. Produsul sau categoria de produse incluse in schema de certificare: 

a. Plante si produse vegetale 
neprelucrate, inclusiv seminte si alte 
materiale de reproducere a plantelor 
 

Cultura: 
 
 
 
Identificare produse sau categorii de produse: 
 
 

b. Animale si produse de origine 
animala neprelucrate 
 

Categoria, rasa și nr.de animale : 
 
 
Produse animaliere obținute: 

d. Produse agricole prelucrate, 
inclusiv produse de acvacultura 
pentru utilizare ca alimente  

Produse din productie proprie 
 
 
Produse comercializate/importate (detaliere la pct. 8.6) 

f. Vin Produs din productie proprie 
 
 
Produs comercializat/importat (detaliere la pct. 8.6) 

g.6. Ceară de albine Produs din productie proprie 
 
 
Produs comercializat/importat (detaliere la pct. 8.6) 

2.6. Ultima aplicare a unui produs 
chimic in ferma (data, denumirea 
produsului, cantitate, bloc fizic, 
parcela) 

 

2.7. Masuri pt mentinerea sau 
sporirea fertilitatii solului 

 

2.8. Masuri de prevenire a 
contaminarii si de separare 
- in timpul recoltarii 
- pe durata transportului 
- pe durata depozitarii 
- in timpul prelucrarii 

 

 

2.9.Mod realizare lucrari agricole 
(masini agricole, utilaje, etc. proprii 
sau prin subcontrare lucrari) 
 

 

2.10.Mod de realizare a 
produselor prelucrate 
(echipamente, instalatii proprii sau 
subcontractate, etc) 
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2.11. Mod depozitare 
(descriere loc depozitare produse 
obtinute si mod separare a acestora) 

 

2.12. Produse utilizate si scopul 
utilizarii 
(pesticide, ingrasaminte, substante 
dezinsectie, substante pt. curatenie, 
medicamente, etc., dupa caz) 

 

Nota: Se anexeaza informaţii similare pentru fiecare punct de lucru al organizaţiei. 
 
3.  INFORMAŢII DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ: 
Structura organizatorică la sediul central: 
Compartimentul: Nr. angajaţi: Observaţii: 
Administraţie (management, 
aprovizionare, personal, livrare) 

  

Procesul principal de producţie  Schimb 1 Schimb 2 Schimb 3  

Control Calitate /Laborator etc   
Nr. total personal angajat la sediul central: 

Nota: Se anexeaza informaţii similare pentru fiecare punct de lucru al organizaţiei. 
 
4. AUTORIZAŢII OBŢINUTE: 
Se anexeaza în copie: 

- certificatul de înregistrare si anexele (pentru fiecare punct de lucru). 
- autorizaţiile şi licenţele organizaţiei 
- documentele prevazute de legislatia in vigoare emise de autoritati pt. producatorii de material de 

propagare vegetative/ seminte de cultura/procesatori 
 
5. LISTA REGLEMENTARI/STANDARDE APLICABILE: 

Denumire Da Nu 
- Regulamentul (UE) nr 848/2018 cu modificarile si completarile ulterioare privind productia 
ecologica si etichetarea produselor ecologice; 
-  Regulamentul (CE) 852/2004 privind igiena produselor alimentare; 
- Ordinul MADR nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare 
a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică 

  

ISO 9001 (daca este cazul)   
ISO 22000   
ALT REFERENŢIAL (daca este cazul)     

 
6. DOCUMENTAŢIE: 
Mentionaţi existenta urmatoarele documentele (care vor fi puse la dispozitia inspectorului in timpul 
inspectiei): 

Da Nu 

Declaratia de angajament a operatorului de a întreprinde operatiunile în conformitate cu 
dispozitiile Regulamentului (UE) nr 848/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si ale altor 
regulamente aplicabile (semnată de managementul operatorului)  

  

Lista furnizori    
Registru cu harti si harta parcele    
Schita unitatii/unitatilor si planul/planurile de amplasare in zona (vecinatati)   
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Registre de ferma    
Registru farmacia unitatii    
Registru de grajd/stupina/acvacultura    
Registrul de pregatire a produselor la intrare    
Registrul de pregatire a produselor la iesire   
Inregistrari privind activitatile externalizate   
Proceduri documentate privind asigurarea trasabilitatii si lotizarea produselor   
Fisa de preparare a produselor   
Documentele pentru loturile importate (pentru import)   
Certificate inspectie (pentru import)   

Documente de transport pentru fiecare lot (pentru import)   
Centralizatorul importurilor   
Certificate exportatori   
Plan de cultivare   
Lista cu lucrari efectuate de catre terti   
Lista clienti    
Pentru sistemul de management al calitatii - Certificatul SMC (conform ISO 9001)   
Pentru sistemul de management al siguranţei alimentelor – Certificatul pentru SMSA 
(conform ISO 22000)  

  

Pentru fiecare proces/produs pentru care se solicita certificarea eco se vor prezenta in scris: 
- masurile practice luate la nivelul unitatii si/sau al locatilor si/sau al activitatilor desfasurate care sa asigure 
respectarea regulilor de productie ecologica  
- măsurile de precautie care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu produse/substante 
neautorizate si măsurile de curătenie care trebuie întreprinse în amplasamentele de stocare si in lantul de 
productie  
Nota: - Descrierea si măsurile precizate mai sus pot face parte din sistemul de management al 
calitatii/sigurantei alimentului, al operatorului.  
Descrierea măsurilor prevăzute trebuie să fie inclusă în Declaratia de angajament a operatorului de a 
întreprinde operatiunile în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr 848/2018 cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale altor regulamente aplicabile, semnată de operator care se va transmite la MRC 

 
7. MOTIVELE PENTRU CARE SOLICITAŢI CERTIFICAREA: 

 
 
 
 
  

 
8. ALTE INFORMAŢII PUSE LA DISPOZITIE DE SOLICITANT: 

8.1. Suprafața 

Suprafata unitatii Marime suprafață (ha) 
Suprafata totala  
 Ecologic  Neecologic 
Arabil (inclusiv pasuni) din care:  

cereale/porumb      
pasuni si fanete 
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cartofi   
Flora spontana (si fructe)   
Legume 

sere 
solarii  

  

Plantatie pomicola:     
Plantatie de vita de vie:     
Altele:              
Total suprafata in conversie   
Suprafata in conversie pt.culturi de:   
Total suprafete ecologice   
Suprafete ecologice pt.culturi de:   
Suprafete grajduri, adaposturi   
Suprafete luciu apa (iazuri , lacuri, etc)   

8.2 Utilizare produse chimice 

- descrieți ce îngrășăminte utilizați (inclusiv în partea neecologica a fermei)  
 
 
 
 
 

- specificați ce pesticide/erbicide utilizați (inclusiv în partea neecologica a fermei)  
 
 

8.3. Modalitati de desfacere: 

Modalitati de desfacere Da Nu Obs. 
Comert cu animale    
Comert cu terenuri    
Vanzare din ferma    

Puncte de vanzare    
Procesare     
Altele    

8.4. Planuri pentru produsele ecologice: 

Planul Da Nu Obs. 
Plan cultivare    
Plan stropiri    
Plan fertilizare    
Plan furajare    
Plan crestere    
Plan al tratamentelor    
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Constructii/dotari planificate    

8.5. Informatii privind produsele prelucrate: 

Produs 
finit 

Loc de 
prelucrare 

Ingrediente Provenienta Cantitate 
Natura operațiilor  

 Jud. 
Localit

. 
   

  

       
       

Modalitati de desfacere: 

Modalitati de desfacere Da Nu Obs. 
Vanzare     
Export    
Altele     

Subcontractori (daca este cazul) 
Denumirea unitatii Adresa Activitate Produse Cantitate 
     
     
     

     

8.6 Informatii privind produsele importate: 

Produs 
Furnizori/ 

certificate de 
conformitate 

Tara de 
provenienta/ 

destinatie (tari 
terte) 

Cantitatea 
estimativa 

Activitate  
Loc de 

depozitare 

      
      
      
      

 
DATA:                                                                                     SEMNĂTURA: 
 
 
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE: 
Scopul chestionarului este de a obţine datele de identificare ale solicitantului şi ale productiei eco solicitata pentru certificare. 
Informaţiile conţinute în acest chestionar sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi fără consimţământul sol icitantului. 
Chestionarul (completat, semnat si stampilat) împreună cu anexele sale, se va returna la MRC.        

 


