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I. Domeniul de aplicare  
 

Definiție : Descrierea unității reprezintă un plan de management al operațiunilor 
ecologice de producție sau manipulare, aprobat de producător sau manipulant și de 

Organismul de Inspecție si Certificare și care include planuri documentate cu privire la 
toate aspectele producției sau manipulării ecologice descrise în Regulamentul 

European. Pentru operatori, acesta este un plan de management al calității 
(asemănător cu planul HACCP). 

În conformitate cu articolul 63 din Regulamentul CE  nr. 889/2008 operatorul trebuie 
să inițieze și să mențină:  

- o descriere completă a unității și/sau a localurilor și/sau a activității;  

- toate măsurile practice care trebuie întreprinse la nivelul acesteia care să 
asigure respectarea regulilor de producție ecologică,  

- măsurile de precauție care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul 
contaminării cu produse sau substanțe neautorizate și măsurile de curățenie 
care trebuie întreprinse în amplasamentele de stocare și prin lanțul de producție 

al producătorului,  

- caracteristicile specifice ale metodei de producție utilizate, în cazul în care 

operatorul economic intenționează să solicite documente justificative în 
conformitate cu articolul 68 alineatul (2). 

Descrierea și măsurile menționate mai sus, trebuie să fie cuprinse într-o declarație, 

semnată de operator și când se aplică acestea pot face parte dintr-un sistem de 
calitate implementat de operator. Această declarație trebuie să fie verificată de 

organismul de inspecție și certificare sau de autoritatea de control care elaborează un 
raport în care identifică posibilele deficiențe și neconformități referitoare la regulile de 
producție ecologică. Operatorul trebuie să contrasemneze acest raport și să 

implementeze acțiunile corective necesare. 

Descrierea unității trebuie să includă toate informațiile și documentele care sunt 

necesare pentru verificarea conformității operațiunilor dumneavoastră  ecologice 
înainte de inspecție. 

Punerea în aplicare a procedurilor descrise în cadrul descrierii unității vor fi verificate 

în timpul inspecției. 

Mai jos găsiți detalii despre informațiile și documentele pe care trebuie să le furnizați 

ECOCERT SRL: 

1. Informații generale despre companie 

2. Lista de produse ce vor fi incluse în schema de certificare 

3. Descrierea unităților de producție, procesare/manipulare 

4. Măsuri pentru menținerea sau sporirea fertilității și activității biologice a 

solului 

5. Măsuri pentru controlul dăunătorilor, bolilor și buruienilor 
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6. Măsuri de prevenire a contaminării și metode de separare  

7. Lista intrărilor utilizate în unitate 

 

II. Conținut 

 

1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE 

a) Date generale despre companie:  

- numele responsabilului, adresa, CNP/CUI, adresa sediului social, datele de 
contact; 

- adresele locațiilor secundare/locațiilor proiectului aferente fiecărei activități în 

parte; 

- organigrama și organizarea companiei: de anexat. 

b) Istoricul certificării: Se vor oferi informații cu privire la numele Organismului 
de Inspecție și Certificare anterior precum și se va anexa dosarul de control 
aferent certificării anterioare. 

Dosarul trebuie să conțină:  

- Documentul de reziliere a contractului cu Organismului de Inspecție și Certificare 

(OIC) anterior,  

- Documentul care să conțină rezultatul ultimului control efectuat (raport de 

inspecție), 

- Lista neconformităților pentru ultimii 3 ani (rezolvate sau nu), istoricul câmpului 
sau al proiectului,  

- Caietul câmpului cu toate înregistrările privind operațiile întreprinse pe terenurile 
aflate în sistemul de certificare ecologică; buletine de analiză în cazul prelevării 

de probe și informațiile privind declasările de suprafețe/produse (dacă este 
cazul), 

- Documentul justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de 

confirmare a conversiei) însoțit de anexa certificatului (pentru producători, 
conform Ordinului MADR nr. 895/2016-Anexa 6), 

- Documentul din care să rezulte implementarea măsurilor dispuse ca urmare a 
unor neconformități/ abateri și ridicarea sancțiunilor date (dacă este cazul). 

c) Tipul de activități:  

PRODUCȚIE:   

 A. Producție vegetală 

 B. Colectarea plantelor spontane 

 C. Producție animalieră 

 D. Apicultură 
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PROCESARE:   

 E. Procesare 

 F. Comercializare și comerț intracomunitar 

 G. Depozitare 

 H. Export 

 J. Import  

 

2. PRODUSE CE VOR FI INCLUSE ÎN SCHEMA DE CERTIFICARE 

În funcție de tipul produselor (materii prime, produse procesate) și de natura acestora 
(produse vegetale, produse animaliere) se vor completa tabelele corespunzătoare: 

PRODUCĂTORII VOR COMPLETA (conform descrierii de mai sus): 

- Produse agricole neprelucrate, produse din plante culese și alimente 

neprocesate, 

- Animale, produse animaliere neprocesate. 

PROCESATORII  VOR COMPLETA (conform descrierii de mai sus): 

- Produse semiprocesate sau procesate vegetale sau animaliere. 

Dacă operatorul pune la dispoziția ECOCERT SRL lista proprie de produse, aceasta 

trebuie să fie în format word sau excel și să conțină toate informațiile obligatorii din 
formularul pentru descrierea unității. 

 

3. DESCRIEREA UNITĂȚILOR DE PRODUCȚIE, PROCESARE/ 
MANIPULARE 

3.1. PRODUCȚIE: 

a) PRODUCȚIE VEGETALĂ:  

Informații necesare: 

- Culturi, 

- Suprafețe: terenul aferent / date despre zona tampon / gestionare, 

- Status,  

- Localizare,  

- Data ultimei aplicări de produs interzis, 

- Data însămânțării/plantării și informații despre materialul de însămânțare 

(status, furnizor, certificate), 

- Informații despre culturile convenționale (dacă se aplică), 

- Măsuri pentru menținerea sau sporirea fertilității și activității biologice a solului 

(metode, practici, produse), 
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- Măsuri pentru controlul dăunătorilor, bolilor și buruienilor (metode, practici, 

produse), 

- Măsuri de prevenire a contaminării și metode de separare 

 Producție: în câmp și în timpul recoltării 

 Transport 

 Depozitare 

Operațiunile ecologice trebuie să mențină un sistem transparent și o trasabilitate a 
evidenței documentelor. 

Documentație / înregistrări: 

- Caietul câmpului trebuie să conțină următoarele informații: 

 Fertilizare: data aplicării, tipul și cantitatea de fertilizator utilizată, parcelele 

în cauză, 

 Protecția plantelor: motivul și data tratamentului, tipul produsului, metoda 

de tratament, 

 Achiziționarea inputurilor agricole: data, tipul și cantitatea de produs 
achiziționată, 

 Recolta: data recoltării, cantitatea recoltată (productivitate), destinație/ 
depozitare. 

- Hărțile și planurile terenurilor:  

 Delimitările sunt marcate clar prin garduri, semne, drumuri,  

 Forma și dimensiunea corectă, 

 Indentificarea clară a utilizării terenului învecinat, 

 Necultivat (ex.: pădure), 

 Convențional (identificarea culturii),  

 Zonele tampon. 

- Declarațiile de suprafață de la APIA 

- Fișele de înregistrare la DAJ în agricultura ecologică  

 

b) COLECTAREA PLANTELOR SPONTANE 

Este necesară o descriere completă a zonei de colectare care să cuprindă:  

- Hărți:  

 scala 1:50000,  

 definirea limitelor zonei de recoltare,  

 schițe ale facilităților de procesare. 

- Identificarea în hărți a zonelor de cules și descrierea fiecărei subzone a 
habitatului natural,  
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- Calendarul recoltării,  

- Factori de risc de contaminare, 

- Numărul de culegători și o listă cu aceștia, 

- Lista plantelor colectate:  

 lista cu denumirea plantei (în limba română și limba latină),  

 utilizarea finală a plantei (domeniul medical, ca aliment, produs cosmetic, 

combustibil, etc.),  

 datele de recoltare,  

 detalii cu privire la soiurile protejate și restricțiile aplicabile în zona de 
recoltare. 

- Lista procedurilor interne de recoltare și a acțiunilor conexe, cum ar fi stocarea 

- Descrierea procesului de recoltare, 

- Trasabilitate: codificarea zonelor de recoltare sau a culegătorilor atunci când 

aceștia operează recoltarea în locații multiple, 

- Operații convenționale desfășurate în aceeași zonă și prelucrarea.  

Această descriere trebuie să facă parte dintr-un “Plan de gestionare a recoltării”. 

Măsurile de prevenire a contaminării și metodele de separare trebuie descrise: 

- Transport, 

- Depozitare. 

c) PRODUCȚIE ANIMALIERĂ: 

Înregistrări privind exploatația care să conțină următoarele informații: 

- Specia și categoria de animale, 

- Dimensiunea exploatației (numărul de animale), 

- O descriere completă a clădirilor pentru animale, a pășunilor și a suprafețelor în 
aer liber, 

- O descriere completă a instalațiilor pentru depozitarea îngrășământului de 

origine animală, 

- Un plan de răspândire a îngrășământului și o descriere completă a suprafețelor 

destinate producției vegetale sau dacă este cazul, acordurile în scris cu alte 
exploatații ecologice, 

- Un plan de gestionare a unității animaliere pentru producția ecologică, 

- Intrările de animale:  

 originea și data intrării,  

 perioada de conversie,  

 marca de identificare și antecedentele veterinare; 

- Ieșirile de animale:  
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 vârsta,  

 numărul de capete de animale,  

 greutatea în caz de sacrificare,  

 marca de identificare și destinația;  

- Detalii privind animalele pierdute și cauzele pierderii; 

- Hrana pentru animale:  

 tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proporția diverselor 
componente ale rației și perioadele de acces la zonele libere,  

 perioadele de transhumanță în cazul în care se aplică restricții, 

- Prevenirea bolilor, tratamentul și îngrijirea veterinară:  

 data tratamentului, detalii privind diagnosticul, posologia, tipul produsului 

pentru tratament, indicarea substanțelor farmacologice active implicate,  

 metoda de tratament și prescripția pentru îngrijirea veterinară cu motivele și 

perioadele de retragere care se aplică înainte ca produsele animaliere să 
poată fi comercializate sau etichetate ca produse ecologice.  

Măsurile de prevenire a contaminării și metodele de separare trebuie descrise: 

- Transport, 

- Depozitare. 

 

d) APICULTURĂ 

Informațiile privind activitatea de apicultură se înregistrează într-un registru (registrul 

stupinei, registru apicol, etc) și se referă la: 

- Dimensiune: numărul de familii, 

- Zona unde este localizată stupina precum și zonele unde se efectuează pastoral, 

- Produsele apicole obținute, 

- Hrănire: tipul produsului, datele, cantitățile și stupii în care hrana a fost utilizată, 

- Tratamente:  

 tipul produsului, inclusiv indicația substanței farmacologice active, detalii 

privind diagnosticul, posologia,  

 metoda de administrare, durata tratamentului și perioada legală de 
retragere. 

Măsurile de prevenire a contaminării și metodele de separare trebuie descrise: 

 Transport, 

 Depozitare. 
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3.2. PROCESARE: 

a) PROCESARE 

Descrierea activității de procesare trebuie să cuprindă:   

- Proceduri și instrucțiuni de lucru, 

- Procese, 

- Planuri și fluxuri tehnologice, 

- Rețeta și modul de obținere a produsului, 

- Ingrediente, aditivi și auxiliari tehnologici: furnizori, status, certificate, cantități. 

Informațiile se înregistrează în: 

- Rapoarte de utilizare a ingredientelor și registrele de producție 

- Registrele controlului calității 

- Înregistrări privind furnizorii și subcontractare 

- Registre de neconformități 

- Stocuri/Rapoarte de ambalare 

Etichetele sau drafturile de etichete pentru fiecare produs/categorie de produse vor fi 

anexate în vederea aprobării de către ECOCERT S.R.L..  

Măsurile de prevenire a contaminării și metodele de separare trebuie descrise: 

 Transport, 

 Depozitare. 

b) COMERCIALIZARE, COMERȚ INTRACOMUNITAR, DEPOZITARE / EXPORT 

/ IMPORT 

Descrierea activităților de comercializare, comerț intracomunitar, depozitare / export / 

import trebuie să cuprindă: 

- Lista produselor propuse pentru certificare care să includă furnizorii fiecărui 

produs, 

- Cantitățile comercializate pe an și numărul de tranzacții, 

- Lista tuturor clienților,  

- Lista cu subcontractorii (dacă este aplicabil), 

- Registrul de intrări-ieșiri, 

- Balanța,  

- Modul de depozitare: separare, igienizare, identificare, 

- Stocurile, 

- Etichetele. 
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În cazul importatorilor se va verifica proveniența produselor: țara, Organismul de 

Inspecție și Certificare, categoria de produse. 

Măsurile de prevenire a contaminării și metodele de separare trebuie descrise: 

 Transport, 

 Depozitare. 

 

4. LISTA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR UTILIZATE 

 

Trebuie să fie inclusă o listă a fiecărui produs care va fi folosit, iar pentru fiecare 
produs sunt necesare următoarele informații: 

- Substanțele active ce intră în compoziția sa, 

- Originea, 

- Activitatea/locația în care va fi utilizată, 

- Condițiile și motivele utilizării: 

 Îngrășămintele: compost, gunoi de grajd, ferilizatori, amendamente pentru 

sol, 

 Controlul bolilor și al dăunătorilor: insecticide, rodenticide, erbicid, etc, 

 Aditivii și auxiliarii tehnologici și în obținerea căror produse s-au folosit, 

 Aditivii pentru hrana animalelor și suplimente, 

 Produsele pentru tratamentul animalelor, 

 Ingrediente convenționale. 

 

5. ALTE INFORMAȚII 

 

Toți operatorii, indiferent de activitatea acestora trebuie să țină la zi un registru de 

intrări-ieșiri și un registru de vânzări pe care să îl pună la dispoziția ECOCERT S.R.L. ori 
de câte ori este solicitat. 

Fiecare etichetă nouă sau orice etichetă asupra căreia s-au făcut modificări trebuie 
trimisă la ECOCERT S.R.L. pentru aprobare înainte de a fi folosită pe produs. 

Documentele justificative pentru inputuri trebuie trimise împreună cu descrierea 

unității în vederea validării acestora. 

Descrierea unității va include și cazurile excepționale pentru care este nevoie de 

acordarea autorizațiilor și a derogărilor, după cum urmează: 

- Utilizarea semințelor neecologice sau a materialui de înmulțire vegetativ 
neecologic,  

- Derogarea de la perioada de conversie a terenului,   
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- Producția paralelă, 

- Problemele specifice de gestionare a animalelor ecologice,  

- Catastrofele,  

- Utilizarea pentru animale a hranei neecologice, de origine vegetală sau animală,  

- Mutilarea animalelor,  

- Priponirea animalelor,  

- Autorizarea ingredientelor alimentare neecologice de origine agricolă,  

- Apicultură - gestionarea unităților apicole în scopul polenizării,  

-     Utilizarea cerii de albine neecologice.  

Operatorul trebuie să notifice ECOCERT S.R.L. cu privire la orice schimbare efectuată 
în descrierea unității sau în măsurile inițiale de control. 

Dacă în timpul inspecției sunt observate schimbări neanunțate, acest lucru va duce la 
neconformități. 

Actualizarea anuală a descrierii unității trebuie să includă: 

- Toate schimbările care au avut loc în anul precedent, 

- Toate schimbările care sunt planificate pentru anul următor, 

- Toate datele care pot avea impact asupra integrității produsului ecologic final. 

Exemple: 

 Teren nou și/sau informații despre produs, 

 Schimbări în sistemul de rotație, 

 Actualizarea rețetelor produselor, 

 Inputuri noi, 

 Organigramă nouă, etc. 

 

6. INFORMAȚII ȘI CONTACT  

Alte informații utile puteți găsi accesând următoarele link-uri: 
- http://ec.europa.eu/agriculture/organic/splash_en (site-ul Comunității 

Europene) pentru toate informațiile importante despre producția ecologică CE 

(Regulamente CE, Logo-ul European și utilizarea acestuia, baza de date a 
furnizorilor de semințe ecologice, etc). 

- http://www.organic-europe.net/ (Europa Ecologică) pentru statistici, rapoarte 

despre agricultura ecologică, informații cu privire la fiecare țară CE și multe alte 

informații utile. 
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare de ordin tehnic, vă stăm la dispoziție 
pentru întrebări. Datele noastre de contact precum și alte informații utile puteți găsi pe 

site-ul www.ecocert.ro. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/splash_en
http://www.organic-europe.net/
http://www.ecocert.ro/

