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I. Recoltarea plantelor sălbatice: eligibilitate pentru 
certificarea ecologică 

 
 

        Regulamentele (CE) nr. 834/2007 şi (CE) nr. 889/2008 (Regulamentul) 

stabilesc normele privind producția vegetală și recoltarea plantelor sălbatice 
considerate ca fiind producție ecologică, cu condiția să se conformeze cu 

următoarele cerințe. 
 
 

Nota: Recoltarea de alge marine sălbatice poate fi considerată de asemenea 

producție ecologică. Cu toate acestea pescuitul și vânătoarea animalelor 

sălbatice nu pot fi eligibile pentru certificarea ecologică. 
 

 
 

II. Reguli privind recoltarea de plante sălbatice și 

inspecția 
 
 

A. Cerințele de conformitate 
 

 

 Plantele trebuie să crească natural, fără aplicarea de tratamente agricole  

        (fertilizare, irigare, tratament,…), în caz contrar activitatea va fi considerată 

“producție vegetală” și se va certifica individual. 

 Zona de cultură nu a fost tratată timp de cel puțin 3 ani înainte de recoltare, 

cu oricare alte produse în afara celor aprobate de către Regulamentul 

889/2008 și enumerate în Anexa I (îngrășăminte și amendamente) și Anexa 

II (fitofarmaceutice). 
 

 Recoltarea nu trebuie să fie un “factor de instabilitate pentru mediul natural 

sau un obstacol pentru conservarea speciilor din zona de cultură”. 
 

        Aceste reguli de mai sus figurează pe lista de verificare a inspectorilor. Prin 

urmare, atunci când sunt inspecțati, cei care recoltează ar trebui să poată 

oferi dovezi documentate către Ecocert cu privire la acest aspect. 
 

 

B. Organizarea proiectului 

 

Certificarea recoltării plantelor sălbatice trebuie să fie tratată ca și proiect cu 

următorii factori: 

 

Culegători: persoane care nu s-au supus sistemului de control individual, 

care colectează plante sălbatice pe suprafețe definite, în condiții care le permit 

promovarea produselor ca și ecologice și le vând exclusiv la centrul de 

recoltare. La sediul culegătorului poate fi aplicată o procesare simplă (uscare, 

curățare). 
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Culegătorii sunt contractați direct de către Operatorul principal sau de către 

Centrul de colectare și trebuie să semneze un angajament de conformare cu 

regulile producțiilor ecologice. 

Dacă aceștia furnizează aceleași plante către diferite Centre de colectare care 

nu aparțin aceluiași proiect, trebuie să fie controlați și certificați separat. 

 Aceștia pot colecta plante non-ecologice numai dacă sunt diferite și ușor de 

identificat față de cele ecologice. 

 

Centrele de colectare: cumpără și colectează plantele de la culegători, le pot 

depozita și procesa și apoi revinde către Operatorul principal. În general, 

acestea aparțin de Operatorul principal, fiind un punct de lucru secundar 

controlat. Dacă sunt independente, trebuie să fie certificate și să dețină un 

contract cu culegătorii și sunt responsabile de proiectele de colectare și 

considerate furnizori ai Operatorului principal. 

 

Dacă Centrul de colectare este un intermediar care pune în legătură 

culegătorii cu Operatorul principal (vânzare directă și livrare de la culegători 

către Operatorul principal), acesta nu trebuie să fie controlat. 

 

Operatorul Principal: companie sau holding aflată sub contract cu Ecocert și 

supusă sistemului controlat, care revinde și de obicei exportă plantele 

colectate, în majoritatea cazurilor este responsabil de proiect și este posesorul 

certificării. Acesta poate procesa, depozita și/sau ambala produsele la sediul 

său sau un alt punct de lucru controlat. 

 

În unele cazuri, Centrul de colectare și Operatorul principal pot fi aceeași 

entitate. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Operator 
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Centru 

colectare 

 
 
 

Culegător 

Culegător Culegător 
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C. Cerințe ale inspecției 
 

Orice suprafață de cultură, centru de colectare, depozit, unitate de producție 

sau ambalare și Operatorul principal trebuie inspectate cel puțin o dată pe an. 

De asemenea, un anumit număr de culegători trebuie controlat anual. 

 

Inspecțiile planificate sau cele neanunțate trebuie efectuate pe parcursul 

anului când are loc recoltarea. 

Probele pentru analiză pot fi prelevate (în situația suspectării utilizării unor 

substanțe interzise sau detectarea unor contaminări) de la culegători, centre 

de colectare sau Operatorul principal. 

Operatorul principal trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate în timpul 

inspecției și să permită reprezentantului Ecocert accesul la toate unitățile. În 

cazul suspiciunilor asupra originii ecologice a produselor achiziționate sau 

colectate, acesta trebuie să notifice Ecocert și clienții săi, dacă este vorba de 

produse care au fost vândute ca fiind ecologice și declasate în convențional 

într-o etapă următoare. 

  

III. Planul de gestionare a colectării 
 

 

 Înainte de prima inspecție, operatorul responsabil de proiect trebuie să 

întocmească o descriere completă a proiectului, a unității și operațiunilor 

(inclusiv operații convenționale desfășurate în aceeași zonă) completând 

formularul de descriere a unității și trimițând „Planul de Gestionare a 

Recoltării”. Formularul trebuie actualizat  și transmis către Ecocert în fiecare 

an înainte de începerea campaniei, însă orice modificare apărută pe parcursul 

anului (ex. recoltarea plantelor noi, suprafețe de cultură noi, modificări în lista 

culegătorilor sau a centrelor de colectare) trebuie notificată imediat. 

 

Planul de gestionare a recoltării trebuie să demonstreze conformitatea 

proiectului cu cerințele Regulamentului European și include următoarele 

elemente: 
 

A. Descrierea zonelor de cultură: 

 

o Identificarea și/sau codificarea zonelor de cultură; 

o Localizarea și detalii ale zonei geografice (munți, câmpii,…) și tipul habitatului 

(pădure, câmp, luncă…); 
 

o O descriere cronologică a zonei de cultură, ex. detalierea utilizării specifice a 

terenului alocat pentru ultimii 3 ani (trebuie adusă o atestare a unui organism 

extern competent care să confirme absența tratamentului cu substanțe 
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interzise pe suprafața de cultură); 

 

 

o Factorii de risc ai contaminării încrucișate: pesticide sau alte chimicale, 

hidrocarburi, metale grele etc.; 

o Planuri: suprafețe, hărți detaliate (scala 1:25000 până la 1:50000) cu 

definirea limitelor zonei de cultură (cărare, marginea drumului, garduri vii, 

sate), surse de contaminare apropiate (zone industriale, autostrăzi, culturi 

convenționale,...), zone tampon dacă este cazul, schițe ale facilităților de 

depozitare, procesare și ale centrelor de recoltare. Trebuie indicat clar pe 

hartă care sunt zonele sau părțile care nu sunt eligibile pentru certificare   

(contaminate, tratate, zone protejate,...). 

 

 B. Descrierea plantelor recoltate 

 

o Denumirea plantei (populară, în Engleză, științifică), utilizarea finală a plantei 

(medicinală, aliment,...), datele de recoltare și stadiul de dezvoltare al plantei 

la momentul recoltării. 
 

o Detaliile cu privire la soiurile protejate și restricțiile aplicabile în zona de 

cultură. 

 

o Detaliile despre regulile de recoltare locale și naționale, autorizații, dacă este 

cazul; numele autorității care acordă autorizația, dacă este cazul. 

 

C. Condiții de conservare ale plantelor recoltate/gestionare recoltare 

durabilă 

 

o Lista tuturor plantelor recoltate, ale părților plantei pentru garantarea păstrării 

lor intacte (ex. 20 pana 30% din semințe/fructe), 

o Măsurile luate pentru a asigura conservarea îndelungată a habitatului natural 

în timpul recoltei (ex. rotația suprafețelor de cultură), un plan de acțiuni pentru 

prevenirea practicilor recoltei distructive, 

o Definiția plantei sau a porțiunii din plantă (%) ce trebuie recoltată, 

o Alte operații simultane recoltării pentru același tip de plantă în aceiași locație    

(supraexploatație), 

o Metode de recoltare. 

 

    D. Organizarea recoltei: identificarea culegătorilor și sistemul de 

trasabilitate 

 

o Numărul de culegători pentru fiecare suprafață (se menționează numai un 

culegător, în cazul în care se recoltează ca și familie), 

o Lista completă și potențială, codificarea culegătorilor înregistrați pe suprafețe 

și atestarea instruirii acestora, 

o Lista trebuie aprobată de către Ecocert înainte de campania de recoltare. 
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Numai operatorii din listă pot furniza plante ecologice (vezi modelul listei în 

Anexa 1), 

 

o Lista intermediarilor potențiali: Centre de colectare (cu meționarea persoanei 

responsabile și a centrelor/culegătorilor implicați, depozite, unități de 

procesare. 

o Instruirea culegătorilor legat de: 

 Conformitatea recoltei în cadrul suprafeței desemnate 

 Tehnici de recoltare durabile 

 Clasificarea și recunoașterea plantelor 

 Bazele producției ecologice 

 Metode de identificare și evitarea amestecării/contaminării cu inputuri interzise 

pe perioada recoltării, depozitării, transportului sau procesării. 

o Angajamentul scris  din partea culegătorilor (vezi modelul din Anexa 2). 

Fiecare culegător trebuie să semneze un contract cu operatorul responsabil de 

proiect în care se angajează să: 

 Culeagă numai din suprafețele desemnate, 

 Să culeagă numai plantele definite conform metodelor de recoltare durabile 

pentru care a fost instruit, 

 Să nu externalizeze recoltarea către persoane neînregistrate de către 

operatorul responsabil de proiect, 

 Să avertizeze Ecocert în caz de detectarea oricărei surse de contaminare pe 

suprafața de cultură, 

 Să nu manipuleze aceleași produse în calitate convențională și ecologică, 

 Să lucreze exclusiv cu operatorul responsabil de proiect pentru un anumit tip 

de plantă, 

 Să permită efectuarea inspecției și a prelevării probelor de către Ecocert și să 

permită accesul la suprafața de cultură, depozit și unitatea de procesare. 

 

NB: În cazul în care recoltarea se face de către o familie, este suficient să existe 

contract numai cu un singur responsabil. Însă, numărul culegătorilor din 

familie trebuie definit anterior și responsabilul identificat trebuie să se asigure 

că membrii familiei efectuează recoltarea în conformitate cu condițiile stabilite. 

 

E. Depozitarea, procesarea de către culegatori 

 

În timpul activităților de  recoltare, transport, depozitare și a unei potențiale 

procesări de bază (uscare, curățare), trebuie luate toate măsurile pentru a 

evita contaminarea plantelor recoltate cu substanțe interzise (utilizarea unor 

echipamente curate, depozitare separată, tăvi pentru uscare netratate, 

utilizarea unor pungi curate,...). 
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IV. Comercializarea și trasabilitatea produselor recoltate 

 

A. Centre de colectare 

În momentul recepționării plantelor recoltate, Centrul de colectare trebuie să 

verifice dacă culegatorul și produsele recoltate se află în lista anterior 

menționată și provin din suprafețele definite. În caz contrar, produsele livrate 

nu pot fi considerate ecologice. 

 

Trebuie completat un document pentru culegător cu menționarea: datei, 

tipului și naturii ecologice a plantei, suprafeței de cultură și a cantității. 

 

Produsele trebuie să fie identificate cu o etichetă care să menționeze 

denumirea plantei, referința către producție ecologică și anul recoltei. Acest 

aspect ajută la implementarea unui sistem cu număr de lot care ar permite 

identificarea recoltei și a culegătorului. 

Centrul de colectare trebuie să mențină un registru al achizițiilor pentru fiecare 

plantă (vezi Anexa 3): data recepției, identificarea culegătorului și a suprafeței 

de cultură, cantitățile, eventual numărul de lot. 

Operatorul principal trebuie să mențină un registru al vânzărilor și un bilanț 

periodic. 

Centrele de colectare trebuie să achiziționeze același tip de plante într-o formă 

ecologică sau non ecologică, iar plantele  certificate recoltate trebuie să fie clar 

identificate și separate de plantele non ecologice și de substanțe interzise. 

Trebuie inspectate inclusiv toate informațiile legate de activitatea 

convențională pentru același tip de plante (ex. registrul de vânzări și achiziții, 

stocuri). 

 

B. Operatorul principal 

 

Cerințele pentru Operatorul principal (transport, depozitare, procesare,…) sunt 

aceleași ca și pentru un procesator sau manipulant. Pentru mai multe detalii 

trebuie să consultați : « Ghidul nr. 08: Procesatori, manipulanți și 

importatori ». 

 

V. Anexe 
Anexa 1 FT02 - LISTĂ CULEGĂTORI 

Anexa 2 FT02 - MODEL CONTRACT 

 Anexa 3 FT02 - REGISTRU DE ACHZIȚII 

 

 
Aceste documente sunt disponibile la cerere către ECOCERT S.R.L. sau pot fi 

descărcate de pe site-ul nostru web: www.ecocert.ro  
 
 

http://www.ecocert.ro/
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  Anexa 1, FT02 v01ro 

  
 
 

LISTĂ CULEGĂTORI 
 

  Denumirea ariei de cules : 
  Suprafața de cules: 
  Centrul de colectare: 
  Anul recoltei : 
 

Cod Nume Adresa Nr. 
membrilor 
familiei 

Data 
instruirii 
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  Anexa 2- FT02v01ro 

 

 

MODEL CONTRACT 
Contract 

Încheiat între: 
........................................................………(Culegător) 
Și 
………...............................(Responsabil de proiect: Centru de colectare sau Operatorul 
principal) 

Culegătorul se obligă: 
- Să culeagă numai din suprafețele stabilite, 

- Să culeagă numai plantele definite în metodele de recoltare durabilă pentru care 

a fost instruit, 

- Să nu externalizeze etapa de recoltare către persoane neînregistrate de către 

operatorul responsabil de proiect, 

- Să avertizeze dacă detectează orice sursă de contaminare pe suprafața de 

recoltare, 

- Să nu culeagă/cultive aceleași produse în culturi convenționale și în culturi 

ecologice, 

- Să lucreze exclusiv cu operatorul responsabil de proiect pentru un anumit tip de 

plantă, 

- Să permită efectuarea inspecțiilor șsi prelevarea probelor de către Ecocert și să 

permită accesul la suprafața de recoltă, depozit și unitățile de procesare. 

Responsabilul de proiect se obligă: 
- Să coordoneze proiectul de recoltare ecologică a plantelor, 

- Să coordoneze inspecțiile ecologice, 

- Să instruiască culegătorii cu privire la tehnicile de recoltare și să asigure 

elementele necesare (hărți detaliate ale suprafețelor de recoltă, lista plantelor 

definite). 

 
Localitatea:                                                                                                                    Data:  
Nume culegător:                                                                                                          Semnătura: 
Pentru:…………………   (Numele responsabilului de proiect)                                  Semnătura: 
 
 

 
 
 
 

Nota importantă: acesta este un contract standard ce poate fi folosit ca model. Responsabilul de proiect  
poate utiliza orice alt model contract pentru a stabili clauzele contractuale cu culegătorii. În orice caz, 
documentul trebuie semnat corespunzător  de către culegător. 
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  Anexa 3 – FT02v01ro 

 
REGISTRU DE ACHIZIȚII 

 
Centru colectare: 
Planta: 
 
 

Data 
recepționării 

Culegător/Cod Suprafață  
recoltă 

Cantitate Nr. lot 

     

     

     

     

 
 


