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Vă rugăm să completați formularul cu cât mai multe detalii posibile: devizul estimativ pentru certificarea produselor dumneavoastră 
se va baza pe informațiile pe care le furnizați. Informațiile incomplete vor provoca o intârziere în eliberarea unui deviz. Vă rugăm 
să completați secțiunea “Informații suplimentare” de la sfârșitul documentului pentru a furniza orice alte informații relevante. 
 

Aplicant 

Numele și prenumele: …………………………………..……………. Companie: …...……………………. 

CNP sau CUI și forma juridică ………………………………………………………………………………... 

Adresa completă (inclusiv țara): ………………………………………………………………….…………..... 

Tel: ……..……………………… Fax: ……………...……… Email: …..…………………………………….. 

Tipul 
proiectului  

 Producție vegetală        Recoltare din floră spontana        Creștere animale                     Apicultură          
 Material de propagare vegetativ si semințe pentru cultură 

(pentru activități de procesare, depozitare, comerț, export, import se va completa și F01b) 

 Proiect de finanțare europeană/națională 

Localizarea 
proiectului 

Locațiile proiectului: ………………………………………………………………………………………. 

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

Istoric 

Certificări anterioare? □Da. Denumirea organismului de certificare …..……………………………□ Nu  

Aveți cunoștințe despre certificarea producției ecologice ?          Da □        Nu □  

Sunteți membru al unei forme asociative?         Da □        Nu □ 

Daca răspunsul este da, va rugăm indicați numele acesteia: .................................................................... 

Producție  
vegetală 

Lista culturilor și a suprafețelor pentru care se solicită certificarea: 

Cultura Suprafața 

Unit. de masura 

Productia estimata / 
unitatea de masura 

 
   

   

   

   

Numărul parcelelor: □ 1 – 5; □ 5 – 10 ; □ 10 – 20 ; □ >20.     

Dețineți și culturi convenționale? □ Da (dacă răspunsul este Da, completați tabelul de mai jos)      □ Nu   

Cultura Suprafața 

Unit. de masura 

Productia estimata / 
unitatea de masura 

 
   

   

   

   
 

Recoltare din 
floră spontană 

Nr. zone de cules și suprafața aferentă (ha): 

Zona Suprafața 

ha 

 

 

Cantitati estimate 

t, kg 

   

   

   

   

Nr. centrelor de colectare:............................................... 

Lista de produse (dacă numărul culturilor este foarte mare, vă rugăm anexați lista completă a acestora prezentei cereri): 
.................................................................................................................................................................................... 
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Creștere 
animale 

Lista animalelor pentru care se solicita certificarea: 

Animale 

(specie) 

Animale 

(categorie) 

Număr 
animale 

Productia 
estimata/unit. 

de masura 

    

    

    

    

    

Lista produselor pentru care se solicită certificarea (dacă numărul produselor este foarte mare, vă rugăm anexați lista 

completă a acestora prezentei cereri): …….………………………………………………………… 

Dețineți și animale convenționale? □ Da (dacă răspunsul este Da, completați tabelul de mai jos)     □ Nu  

Animale 

(specie) 

Animale 

(categorie) 

Număr 
animale 

Productia 
estimata/unit. 

de masura 

    

    

    

    

    
 

Apicultură 

Numar familii si produse pentru care se solicita certificarea: 

Numar de familii / roiuri Produse propuse pentru 
certificare 

Productia estimata / familie 

   

   

   

   

Deplasare in pastoral :    □ Da      □ Nu 

Numărul zonelor / pastoral : ................................... 

Numar vetre stupina: ........................................ 

Material de 
propagare 
vegetativ si 
semințe 
pentru cultură 

 

Lista culturilor și a suprafețelor pentru care se solicită certificarea: 

Cultura / produs Suprafața ha Productia estimata / ha 

   

   

   

   

Numărul parcelelor: □ 1 – 5; □ 5 – 10 ; □ 10 – 20 ; □ >20.     

Dețineți și culturi convenționale? □ Da. Descrieți  culturile convenționale (dacă numărul culturilor este foarte mare, 

vă rugăm anexați lista completă a acestora prezentei cereri): ……………….…………................... 

…………………………………………………………………………………………………………      □ Nu   

Informații suplimentare 

Va rugăm să utilizați acestă parte a formularului pentru a prezenta detaliile relevante despre proiectul dvs. ce urmează să fie 
certificat. 
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Prin semnarea acestui document, va angajați să respectați programul solocitat pentru certificare, inclusiv: 

a) Să efectuați operațiunile în conformitate cu regulile de producție ecologică, 

b) Sa acceptați, în cazul unor unor nereguli sau fraude, executarea măsurilor impuse de regulile de producție ecologică, 

c) Să informați în scris cumpărătorii produsului pentru a vă asigura că indicațiile referitoare la metoda de producție 
ecologică sunt eliminate din această producție, 

d) Să acceptați, în cazul unor controale din partea autorităților sau altor organisme de control, schimbul de informații cu 
aceste autorități sau organisme atât în cazul dvs. cât și al subcontractorilor dvs., 

e) Să acceptați, în cazul în care schimbați organismul de control, transmiterea dosarului dvs. de control către autoritățile 
competente sau alte organisme de control, 

f) Să acceptați, în cazul în care va retrageți din sistemul de control, să informați fără întârziere Ecocert SRL, 

g) Să acceptați, în cazul în care vă retrageți din sistemul de control, faptul că dosarul de control este păstrat în arhivele 
noastre pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, 

h) Să acceptați să informați autoritățile relevante sau organismul de control fără întârziere în cazul în care există o fraudă 
sau neregulă care afectează statutul ecologic al produselor recepționate de la alți operatori sau subcontractori. 

Operator, loc, dată și semnătură:  

După completare vă rugăm să ne transmiteți documentul prin e-mail la: office.romania@ecocert.com, prin fax la 
numărul: 021 321.20.58 sau prin poștă la adresa: str. Ing. Zablovschi, nr. 80, sector 1, București 

 

Numai pentru utilizare ECOCERT SRL 
Analiza solicitării 

 Există informații suficiente? 

 Produsele propuse pentru certificare sunt incluse în domeniul de certificare al ECOCERT SRL? 

 ECOCERT SRL a mai avut experiențe anterioare cu tipul de produs/standardul/schema de 
certificare solicitată? (dacă nu, solicitați decizia Responsabilului Tehnic - F02-P10) 

 ECOCERT SRL are personal competent pentru a evalua domeniul solicitat (limbă, locație, 
produse)?  

 ECOCERT SRL dispune de instrumentele necesare pentru a desfășura procesul de certificare 
(proceduri, laboratoare subcontractate etc.)? 

Prezenta solicitare este:    
 
 

 Acceptată                        Respinsă 

 

 

Motivul respingerii: 
 neconformitatea cu Regulamentul; 
 solicitarea este în afara domeniului de aplicare al 
Regulamentului/aprobării ECOCERT SRL; 
 riscul identificat pentru sănătatea consumatorului; 
 practica de producție este pusă la îndoială din punct de 
vedere al drepturilor omului și/sau al mediului; 
 locația geografică prezintă imposibilitate tehnică sau un risc  
pentru inspectori; 
 frauda sau infracțiunea comise anterior de operator sau 
reprezentanții acestuia legate de afacerea ecologică; 
 istoric operator: neconformități și sancțiuni majore aplicate de 
alte OIC, contaminări și alerte, etc... 

Analiza solicitării efectuată de: 

Funcție:  

Nume, prenume: 
 

 

Semnătură: 
 

 

Dată:  

În cazul respingerii prezenta analiză este transmisă clientului.  
     

Data transmiterii:  
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