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Cerere de acordare a autorizației de utilizare a semințelor sau a 
materialului de înmulțire vegetativ care nu provin din agricultura 

ecologică 

 

 
Referire:   Regulamentul European 834/2007 articolul 12.i (trebuie folosite semințe ecologice și material 

de înmulțire vegetativă), 889/2008 articolul 45 și de la articolul 48 la 54 (o derogare poate fi 
acordată în anumite condiții de către organismul de inspecție) 

 
Principiu general: Ori de câte ori semințele ecologice și materialul de înmulțire vegetativ sunt disponibile 
în comerț, acestea trebuie utilizate. Dar dacă nu sunt disponibile în comerț, autorizația poate fi acordată 
prin derogare, așa cum este menționat în articolul 45 al regulamentului CE nr. 889/2008. O astfel de 
derogare este acordată de către organismele de control (prin delegare de la autoritatea competentă) 
operatorilor individuali pentru pentru un anumit sezon și o anumită cultură. 
 
Operatorul: ………………………………………………………………………………………............... 

Cod operator:    …………………………………… CNP/CUI………………………………………...... 

Adresa: ......………………………………………………………………………………………............... 

Pentru a demonstra că semințele menționate mai jos nu sunt disponibile în varianta ecologică, oferim 
următoarele declarații: 
 
1) Declarație privind indisponibilitatea comercială a semințelor ecologice 

- Un număr satisfăcător de declarații (cel puțin două pentru fiecare soi) de la furnizorii de semințe 
demonstrând că am încercat să obținem semințe ecologice. 

2) OMG - declarații pe proprie răspundere 
- Pentru semințe neecologice și pentru speciile care au fost deja modificate genetic. 

3) Declarație privind tratamentul/netratarea 
- O declarație de guvern care să demonstreze că semințele sunt tratate ca parte ca unei cerințe 

legale (pentru semințe neecologice)  sau  
- Garanția sau o declarație care să demonstreze că semințele nu sunt tratate chimic sau sunt 

tratate exclusiv cu substanțe permise de Regulamentul CE 889/2008 și enumerate în anexa II 
(889/2008). 

ECOCERT autorizează utilizarea semințelor neecologice netratate sau tratate după cum se menționează 
în tabelul de mai sus. Această autorizație este valabilă pentru actuala perioadă de cultivare și trebuie să 
fie reînnoită înainte de următoarea perioadă de cultivare. 
 

Denumirea științifică a 
speciei 

Deumirea varietății 
Substanțe folosite pentru 

tratamentul semințelor (dacă 
este cazul) 

Cantitatea de 
sămânța (în kg/t 
sau nr. semințe) 

    

    

    

    

  
 

Data solicitării:  aprobat          neaprobat / data: 

Semnătură şi ştampilă solicitant Semnătură şi ştampilă ECOCERT 
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