
 

Solicitare pentru certificare ecologică conform 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

- procesare/ depozitare și import/ export/ comerț - 

F01b-P10v04 

Data:02.10.2018 

 
 
 
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 

Compania: …………………………………..………… Responsabil: …...…………………………………. 

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

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

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

Tipul 
proiectului  

 Procesare produse agricole pentru a fi utilizate ca alimente     Procesare produse agricole pentru a fi 
utilizate ca hrana pentru animale               Depozitare         Comert/comert intracomunitar   Export        

 Import 

(pentru activitati de productie se va completa și F01a) 

 Proiect de finanțare europeană/națională 

Istoric 
Certificari anterioare? □Da. Denumirea organismului de certificare …..……………………………□ Nu  

Aveti cunostinte despre certificarea productiei ecologice ?          Da □        Nu □  

Procesare 
produse 
agricole 
pentru a fi 
utilizate ca 
alimente    

Unități / locații: 

Nume unitate Adresă unitate 
Activitate/Proces 
(uscare, mixare, 

congelare, depozitare, ) 
Produse  Cantitate 

     

     

Procesați / manipulați și produse convenționale? □ Da □ Nu 

Estimarea cantității produselor ecologice pe an: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Numărul total de ingrediente folosite pentru toate produsele: ... ... ... ... ... ... ... ... 

Aveți o copie validă a certificatul ecologic de la furnizori pentru ingredientele? □ Da.  conform căror standarde/ 
reglementări (U.E, NOP, etc)? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   □ Nu 

Detineti autorizatiile legale obligatorii ?       □ Da            □ Nu 

Comentariile dvs. suplimentare cu privire la operațiile de procesare/manipulare/ambalare/depozitare: 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Procesare 
produse 
agricole 
pentru a fi 
utilizate ca 
hrană pentru 
animale            

Unități / locații: 

Nume unitate Adresă unitate 
Activitate/Proces 
(uscare, mixare, 

congelare, depozitare, ) 
Produse  Cantitate 

     

     

Procesați / manipulați și produse convenționale? □ Da □ Nu 

Estimarea cantității produselor ecologice pe an: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Numărul total de ingrediente folosite pentru toate produsele: ... ... ... ... ... ... ... ... 

Aveți o copie validă a certificatul ecologic de la furnizori pentru ingredientele? □ Da.  conform căror standarde/ 
reglementări (U.E, NOP, etc)? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   □ Nu 

Detineti autorizatiile legale obligatorii ?       □ Da            □ Nu 

Comentariile dvs. suplimentare cu privire la operațiile de procesare/manipulare/ambalare/depozitare: 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Depozitare 

Unități / locații: 

Nume unitate Adresă unitate 
Activitate/Proces 
(uscare, mixare, 

congelare, depozitare, ) 
Produse  Cantitate 

     

     

Depozitati și produse convenționale? □ Da □ Nu 

Estimarea cantității produselor ecologice pe an: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............................................................. 

Numărul total de produse/ categorii de produse depozitate: ... ... ... ... ... ... ... .................................................... 

Aveți o copie validă a certificatul ecologic de la furnizori pentru produse? □ Da.  conform căror standarde/ 
reglementări (U.E, NOP, etc)? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   □ Nu 

Detineti autorizatiile legale obligatorii ?       □ Da            □ Nu 

Comentariile dvs. suplimentare cu privire la operațiile de depozitare:................................................................... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................................................... 

 

 

Import / Export 
/ Comerț 

 

 

 

 

 

 

Nume unitate Adresa unitate 
Activitate 

(import/export) 
Produse  

Cantitate 

     

     

Sunt toate produsele deja certificate? □Da □Nu       Cantitățile gestionate pe an: ... ... ... ... ... ... ... ...  

Nr. de furnizori:..............    A se anexa copia documentelor de certificare ale furnizorilor dvs. 

Detineti certificate de import (IC) pentru produsele importate □Da   (Dacă da, anexați documentele)   □Nu    

Folosiți depozite □ Da □ Nu. (Dacă da, includeti informația în tabelul de mai sus) 

Comentariile dvs. despre activitățile de import/ export / comerț............................................................................ 
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Subcontractori 

(dacă este 
cazul) 

 
 
 
 

Nume unitate Adresă unitate 
Activitate 

(procesare/depozitare/ 
import/export) 

Produse  Cantitate 

     

     

Sunt certificați? □ Da. (Dacă da, anexați documentele de certificare ale acestora) □Nu       

*dacă nu sunt certificați vor fi incluși în proiectul dvs. 

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 Responsabil 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; 
 risc 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; 
 fraudă sau infracțiune 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: 
 

 

 

ECOCERT SRL www.ecocert.ro pag. 3 / 3 
 

mailto:%20office.romania@ecocert.com

