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CERERE DEROGARE PRODUCȚIE PARALELĂ PLANTE PERENE ECOLOGICE 
SAU CONVENȚIONALE A CĂROR VARIETATE ESTE GREU DIFERENȚIABILĂ  

 

 

Principiu general:  

O exploatație poate fi împarțită în unități clar separate, care nu sunt gestionate ca și producție ecologică.  

În privința plantelor sunt implicate diferite varietăți ce pot fi ușor diferențiate. 

Referința: Regulamentul European 834/2007 articolul 11. 

 

Condiții de derogare pentru producția paralelă:  

În cazul plantelor perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin 3 ani, Ecocert poate autoriza un 
producător să dețină parcele ecologice și convenționale ale unor varietăți care nu pot fi usor diferențiate, numai 
dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:  
 

 producția în cauză să facă parte dintr-un plan de conversie cu privire la care producătorul își asumă un angajament 
ferm și care prevede începerea conversiei ultimei părți a suprafeței în cauză la producția ecologică în cea mai scurtă 
perioadă posibilă, perioadă care nu poate depăși în niciun caz un maxim de cinci ani; această aprobare se confirmă 
anual după începerea planului de conversie de către Ecocert SRL.; 

 să fi fost întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a asigura separarea permanentă a produselor obținute din fiecare 
unitate în cauză; 

 să îi fie notificată organismului de control recoltarea fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puțin 48 de ore în 
avans; 

 la sfârșitul recoltării, producătorul transmite către ECOCERT S.R.L. cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză 
și măsurile luate pentru a separa produsele; 

 

Referință: Regulamentul European 889/2008 articolul 40.1 (a): în anumite condiții derogarea poate fi acordată de către 

organismul de control pentru producția paralelă a unor varietăți care nu pot fi usor diferențiate:  

 1. în cazul producției de culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, dacă varietățile nu 

pot fi diferențiate cu ușurință, cu condiția îndeplinirii cerințelor descrise mai jos. 

 2. în cazul suprafețelor destinate cercetărilor agricole sau activităților educaționale formale aprobate de autoritățile 

competente ale statelor membre. 

 3. în cazul producerii de semințe, material de însămânțare vegetativă și transplantări.  

 4. în cazul pășunilor utilizate exclusiv pentru pășunat. 
 *A se bifa varianta pentru care aplicați 

 

Cererea de derogare trebuie trimisă către Ecocert din momentul aplicării sau cu cel mult o lună înainte de începerea 

producției paralele în cadrul proiectului, dacă se află deja sub control. 
 

SOLICITARE DEROGARE: 

Companie/Nume client:           

Adresa:       

 

Este:  solicitare inițială            reînnoire 1    reînnoire 2            reînnoire 3   

 

1. Descrierea tipului de producție:  

a) Recolta implicată:         
Varietate(ăți):       
Suprafețe implicate:       

b) Data începerii conversiei primei parcele implicate:       

c) Indicați motivul producției paralele:  

 

- Achiziționarea unei parcele noi, data exactă a achiziționării:       

- Alt motiv:         Data:        

 

d) Explicați motivul pentru care nu puteți converti imediat parcelele menționate la pct a):       
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2. Mă angajez să introduc în conversie cultura după terminarea perioadei maxime de 5 ani:  

 

Localitate Identificare parcele 
conventionale 

Specie/varietate Suprafața cultivată 
(Ha) 

Data preconizată 
pentru începerea 
conversiei 

                              

                              

                              

 

 Culturi aflate în sistemul de agricultura ecologică: 
 

Varietate(ăți) greu de diferențiat inclusă/e 

în planul de conversie  

                         Statusul și suprafața totală cultivată (Ha) 

Ecologic Al treilea an 
de conversie 

Al doilea an de 
conversie 

Primul an de 
conversie 

                              

                              

                              

 

3. Detaliați măsurile luate pentru a asigura separarea permanentă între culturile ecologice și cele convenționale: 
 

Cerințe Descrierea măsurilor luate/tip de cultură 

Cultura 
Separarea și identificarea parcelelor din unitățile ecologice 
și convenționale. 
Lista, planul și identificarea parcelelor ecologice și 
convenționale trebuie transmise către Ecocert. 

 
 
      
 
 
      

Recoltare 

Separarea prin loc și timp a culturilor ecologice de cele 
convenționale cu identificarea loturilor  

 
 
      

Depozitare 
Separarea produselor ecologice depozitate, identificarea 
suprafețelor și indentificarea loturilor 

 
 
      

 

4. Vă angajați să:  

 
- Notificați Ecocert înainte de recoltarea fiecărui produs implicat (ecologic, în conversie, convențional) cu cel puțin 

48 de ore înainte. 
- După terminarea recoltării, informați Ecocert asupra cantităților exacte recoltate pentru fiecare din loturile 

implicate (ecologic, în conversie, convențional) 
- Informați Ecocert în avans în legatură cu modificarea măsurilor de separare a produselor ecologice și 

convenționale descrise în acest document. 
 
Data solicitării:                                                                                Semnătura operator:       
 

                                                                    Parte rezervată pentru Ecocert 
 

ECOCERT, autorizează prin prezenta producția ecologică și convențională …...….. în condițiile stabilite mai sus 

pentru aceeași exploatație. 

 

Data:                                Locul:      

 
 
 
 

Semnătura:
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