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Demonstrati-va bunele practice in agricultura prin certificarea GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. este un standard recunoscut international pentru bune practici in agricultura intre 
fermierii din lumea intreaga. Detinatorul standardului a avut ca si scop dezvoltarea agriculturii sustenabile si 
de calitate inalta. GLOBALG.A.P. include criterii pentru siguranta produsului, impactul agriculturii asupra 
mediului si sanatatea, siguranta si buna stare a muncitorilor si animalelor. 

GLOBALG.A.P. este utilizat ca ghid de bune practici in agricultura si a devenit un standard de baza 
pentru criteriile de armonizare pentru certificarea produselor agricole din intreaga lume. 

Certificarea conform GLOBALG.A.P. va ajuta: 

 sa va asigurati consumatorii cu privire la siguranta si trasabilitatea produselor dvs.; 
 sa gasiti noi piete pentru produsele dvs agricole; 
 sa stabiliti relatii de afaceri de durata cu clientii dvs.; 
 sa reduceti impactul agriculturii asupra mediului. 

Intr-un mediu de piata competitiv, certificarea a devenit practic o cerinta de baza pentru fermieri. In 
Europa si multe alte tari din intreaga lume, lanturile de retaileri au deja cerinte pentru furnizori de a prezenta 
certificarea GLOBALG.A.P. 

Certificarea inseamna ca producatorul de bunuri agricole este de acord sa urmeze bunele practici 
agricole. De exemplu, sa foloseasca cu atentie si sa selecteze fertilizatorii si pesticidele urmand indicatiile in 
ceea ce priveste utilizarea lor si perioadele de carantina. 

Schema GLOBALG.A.P este o alegere buna atat pentru producatorii individuali, cat si pentru 
cooperativele care doresc sa respecte asteptarile consumatorilor referitoare la siguranta alimentului si 
sustenabilitate. Optiunea 1 este pentru producatorii unici cu o locatie sau mai multe. Optiunea 2 este pentru 
producatorii multiplii si ofera oportunitatea fermierilor la scara mica sa formeze un grup de productie si sa 
obtina certificarea impreuna. Toti producatorii si/sau locatiile de productie sunt inregistrate in cadrul unui 
grup sub Optiunea 2 si trebuie sa adere la un Sistem de Management al Calitatii obligatoriu care guverneaza 
productia produselor ce urmeaza a fi certificate. 

Exista criterii generale pentru toate fermele si criterii specifice pentru recolte, acvaculturi si zootehnie. 

Certificatul este valabil 12 luni si este necesar ca primul audit de certificare sa fie facut in perioada de 
recoltare si inregistrarea trebuie facuta cu minim 3 luni in avans. 


