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1. DEFINITII
Exploatație: toate unitățile de producție cu gestiune unică care au ca scop producția de
produse agricole.
Unitățile de producție: toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi
localurile de producție, parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru
animale, iazurile piscicole, sistemele de reținere pentru alge marine sau pentru animale de
acvacultură, concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor și oceanelor, localurile pentru
depozitarea recoltelor, produselor vegetale, produselor din alge marine, produselor
animaliere, materiilor prime și a altor inputuri pertinente pentru acest sector de producție
specific;
Producția ecologică înseamnă utilizarea unei metode de producție care respectă normele stabilite
prin prezentul regulament în toate stadiile de producție, procesare și distribuție;
Operator înseamnă persoanele fizice sau juridice care răspund de îndeplinirea cerințelor prezentului
regulament în cadrul întreprinderii cu profil ecologic aflate sub controlul lor;
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, însă care cuprinde specificități privind agricultura ecologica.
Dosarul de control conține toate informațiile și documentele transmise, în cadrul sistemului de
control, către autoritățile competente ale statului membru sau către autoritățile ori organismele de
control de către un operator care face obiectul sistemului de control menționat la articolul 28 din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv toate informațiile și documentele relevante referitoare la
operatorul în cauză sau la activitățile sale pe care le dețin autoritățile competente sau autoritățile ori
organismele de control, cu excepția informațiilor sau a documentelor care nu au nicio legătură cu
funcționarea sistemului de control

2. INREGISTRAREA LA DIRECTIA AGRICOLA JUDETEANA (DAJ)
Prima etapa a procesului de certificare după semnarea contractului, este reprezentata de
înregistrarea la Direcția Agricola Județeana, numita in continuare DAJ. Înregistrarea se face prin
completarea Anexei corespunzătoare din Ordinul nr 1253/20013.
In fiecare an, fisa de înregistrare actualizata trebuie depusa la DAJ pana la un termen limita indicat
de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
Orice modificare in informațiile declarate inițial trebuie imediat notificate la DAJ prin completarea
Anexei 13 a Ordinului nr 1253/2013
Datele de contact ale Direcțiilor Agricole Județene sunt disponibile accesând următorul link:
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
Informațiile din Fisele de înregistrare la DAJ trebuie sa fie identice cu informațiile declarate de
operator in Descrierea unității si ulterior certificate.
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3. INFORMATII GENERALE PRIVIND DESCRIEREA UNITATII
Având in vedere articolul 63 din Regulamentul CE nr. 889/2008 operatorul trebuie să inițieze și să
mențină o descriere a unității care trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele:

-

Descrierea unității trebuie să includă toate informațiile și documentele care sunt necesare
pentru verificarea conformității activităților ecologice înainte de inspecție. Implementarea
acestor practici si masuri va fi verificata in timpul inspecției;

-

Descrierea și măsurile menționate mai sus, trebuie să fie cuprinse într-o declarație, semnată
de operator însă pot face parte dintr-un sistem de calitate implementat de operator;

-

Daca operatorul nu deține o astfel de declarație, se poate folosi Formularul pentru descrierea
unității creat de SRAC – FPS-11.01.01 ECO Formular descrierea unității AGRICULTURA pentru
producători si FPS-11.01.02 ECO Formular descrierea unității PROCESARE pentru procesatori.

-

Această declarație trebuie să fie verificată de SRAC iar urma verificării se 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.

In acest ghid prezinta instrucțiuni in vederea întocmirii unei descrieri complete si conforme a unității
dumneavoastră.
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4. INFORMATII SI DOCUMENTE DE FURNIZAT
4.1.
-

-

-

Identificarea solicitantului

Denumirea companiei si statutul juridic – se va anexa o copie a certificatului de înregistrare
de la Registrul Comerțului (pentru persoane juridice) si o copie după Cartea de Identitate
(pentru persoane fizice);
Adresa sediului social si a locațiilor unde se desfășoară activitatea (ecologica si
convențională) – se va atașa o copie a Actului constatator din care să reiasă cu claritate
activitatea, locațiile şi adresele aferente (pentru persoane juridice)
Numele persoanei responsabile si datele de contact (telefon, adresa e-mail);

4.2.

Domeniul solicitat pentru certificare

Va trebui sa identificați activitățile relevante pentru care se solicita certificarea ecologica si sa
completați informațiile solicitate.
Sunt 2 tipuri de formulare de descriere a unității după cum urmează:
o FPS-11.01.01 ECO Formular descrierea unității AGRICULTURA –– in acest document vor
completa operatorii cu următoarele activități:
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Producție vegetală
Colectarea plantelor spontane
Producție animalieră
Apicultură

o FPS-11.01.02 ECO Formular descrierea unității PROCESARE– in acest document vor completa
operatorii cu următoarele activități:
4.2.6. Procesare, depozitare, manipulare, comercializare și comerț intracomunitar, import si
export
Documente generale ce se vor anexa la descrierii unității indiferent de activitatea dvs:
- Fișa de înregistrare a operatorului la DAJ, vizată de aceasta;
- Organigrama societății;
- Copii după toate avizele şi autorizațiile prevăzute de legislația națională - specifice activității;
- Lista actuală a produselor/ sortimentelor/ lista articolelor actuale cu menționarea produsului (elor) pentru care se dorește obținerea de certificate în agricultura ecologică;
- Schița unității şi a anexelor;
Mai jos găsiți informații privind modalitatea de completarea formularului de descriere a unităților si
privind documentele ce trebuie puse la dispoziția SRAC înainte de inspecția inițiala si ori de cate ori
sunt schimbări in descrierea unității furnizata inițial.
4.2.2. Producție vegetala
Operatorii care cultiva culturi anuale, perene sau plante furajere (inclusiv pajiști sau teren necultivat),
vor transmite la SRAC ca parte a descrierii unității următoarele informații si documente:
A. INFORMATII DE FURNIZAT
Culturi
lista cu denumirea speciei si a varietății;
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Suprafețe
Statusul terenului
Localizare
Data ultimei aplicări de produse
sau substanțe interzise
Informații despre materialul de
însămânțare
Informații despre culturile
convenționale
Măsuri pentru menținerea sau
sporirea fertilității și activității
biologice a solului
Măsuri pentru controlul
dăunătorilor, bolilor și buruienilor
Măsuri de prevenire a contaminării
și metode de separare în câmp și
în timpul recoltării, a transportului
si in timpul depozitarii
Inputuri

terenul aferent / date despre zona tampon
ecologic, in conversie anul 1, 2 sau 3 sau convențional
denumirea satului, comunei si a județului unde sunt localizate
parcelele;

data însămânțării/plantării, status, furnizor, certificate,
tratamente aplicate, OMG, autorizații pentru folosire de
semințe convenționale;
(dacă se aplică);
rotația culturilor, cultivarea leguminoaselor folosirea culturilor
verzi, incorporare de gunoi de grajd din exploatații ecologice,
folosire de preparate biodinamice s.a
selecția varietăților adaptate, rotația culturii, procese termice,
protejarea prădătorilor naturali, etc
cultivarea varietăților diferite in ecologic si in convențional,
zone tampon adecvate, transport numai de produse
ecologice, recoltarea producției ecologice înaintea

Lista a inputurilor folosite in exploatație: fertilizatori,
pesticide, substanțe de igienizat, etc
B. DOCUMENTE TEHNICE DE FURNIZAT
Registrul
Trebuie sa cuprindă cel puțin informații despre:
cultural (sau
o Fertilizare: data aplicării, tipul și cantitatea de fertilizator utilizată, parcelele
caietul
în cauză,
câmpului)
o Protecția plantelor: motivul și data tratamentului, tipul produsului, metoda
de tratament,
o Achiziționarea inputurilor agricole: data, tipul și cantitatea de produs
achiziționată,
o Recolta: data recoltării, cantitatea recoltată (productivitate), destinație/
depozitare.
Hărți/ planuri
o Delimitările sunt marcate clar prin garduri, semne, drumuri,
ale parcelelor
o Forma și dimensiunea corectă,
o Identificarea clară a utilizării terenului învecinat,
o Necultivat (ex.: pădure),
o Convențional (identificarea culturii),
o Zonele tampon.
Declarațiile de
suprafață de la
APIA
Lista
In cazul activităților subcontractate: lista subcontractanților, descrierea
subcontractori
activității/ activităților desfășurate de aceștia, precum si o indicație a OC sub
rezerva cărora se află

4

GHID PRACTIC PENTRU
DESCRIEREA UNITATII ECOLOGICE
4.2.3. Colectare plante spontane
Operatorii care colectează plante sălbatice din flora spontana in vederea procesării si comercializării
vor transmite la SRAC ca parte a descrierii unității următoarele informații si documente:
A. INFORMATII DE FURNIZAT
Zona de colectare
- Denumire zone de colectare si codificarea acesteia
- Localizarea acesteia (județul, etc)
Descrierea zonelor
- Denumirea plantelor culese din acea zona
- Descrierea vecinilor (păduri, culturi intensive, pajiști, drumuri)
- descrierea surselor de poluare si a riscurilor de contaminare
- descrierea formelor geografice (munți, dealuri, câmpie);
- tratamente fitosanitare aplicate in zona (in păduri, culturi, animale care
pasc in zona etc),
Descrierea centrelor - Denumirea centrelor de colectare corespunzătoare fiecărei zone de
de colectare
cules;
- Descrierea activităților de manipulare si procesare efectuate in fiecare
centru de colectare
Culegători
- Numărul si numele culegătorilor
- Informații despre instruirile acestora si despre formele de contractare
Descrierea
- Zonele si suprafețele,
activităților
- Plante culese si producția
convenționale
- Unități
- Tipul de produse finite obținute;
Măsuri de prevenire cultivarea varietăților diferite in ecologic si in convențional, zone tampon
a contaminării și
adecvate, transport numai de produse ecologice, recoltarea producției
metode de separare ecologice înaintea
în timpul recoltării,
a transportului si in
timpul depozitarii
Masuri de
- Masurile luate pentru a asigura durabilitatea habitatului natural (ex:
conservare a
rotația zonelor de cules),
plantelor
- Plan pentru prevenirea practicilor distructive
- Definirea potențialului zonei;
- Metodele de cules
Inputuri
Lista a inputurilor folosite
B. DOCUMENTE TEHNICE DE FURNIZAT
Lista plantelor
- Denumirea plantei (in romana si latina);
- Utilizarea finală a plantei (medicina, alimentație, cosmetica, combustibil..)
- Detalii cu privire la soiurile sau varietățile protejate și restricțiile aplicabile în
zona de recoltare (vezi lista roșie CITES);
- Detalii privind obligativitatea permisiunii oficiale de cules;
- Perioadele de recoltare (calendarul recoltării);
- Partea plantei care este culeasa
Planul de
Va cuprinde toate informațiile de mai sus.
gestionare a
Acest plan poate fi descris in formularul de aplicație la care se vor atașa
recoltării
documentele corespunzătoare sau se poate transmite un alt tip de document
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Hărți/ planuri

Lista
culegătorilor
Lista
subcontractori

(daca acesta exista)
- scala intre 1:25000 si 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
Numărul culegătorilor/zona care sa cuprindă codificarea acestora, adresa si
dovezile de instruire
In cazul activităților subcontractate: lista subcontractanților, descrierea
activității/ activităților desfășurate de aceștia, precum si o indicație a OC sub
rezerva cărora se află

4.2.4. Producția animaliera
Operatorii care cresc animale vor transmite la SRAC ca parte a descrierii unității următoarele
informații si documente:
A. INFORMATII DE FURNIZAT
Exploatație
- Specie si categorie animale (vaci de lapte, juninci, tineret ovin etc)
- Numărul animalelor
- Produsele obținute pentru a fi comercializate ca si produse eco
Descrierea
- Numărul adăposturilor
adăposturilor
- Suprafața in interiorul adăpostului
- Suprafața in exteriorul adăpostului
Furajarea
- Componentele rației si procentajul acestora in rație
animalelor
- Statusul componentelor (ecologice, convenționale, in conversie)
- Suplimente administrate si aditivi furajeri
- Informații despre pășunat (suprafața, locația etc)
Descrierea
- O descriere completă a instalațiilor pentru depozitarea îngrășământului de
instalațiilor de
origine animală
depozitare
îngrășăminte
Masuri de
- Adăpostire
prevenire a
- Transport
contaminării si
- Depozitare
metode de
separare
Inputuri
Lista a inputurilor folosite (aditivi furajeri, suplimente, substanțe igienizare
adăposturi animale etc)
B. DOCUMENTE TEHNICE DE FURNIZAT
Registrul
Trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele:
exploatației
1. Intrările de animale:
- originea și data intrării,
- perioada de conversie,
- marca de identificare și antecedentele veterinare;
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-

2. Ieșirile de animale:
vârsta,
numărul de capete de animale,
greutatea în caz de sacrificare,
marca de identificare și destinația;
3. Hrana pentru animale:
tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proporția
componente ale rației și perioadele de acces la zonele libere,
perioadele de transhumanță în cazul în care se aplică restricții,

diverselor

4. Detalii privind animalele pierdute și cauzele pierderii;

Plan de
răspândire a
gunoiului de
grajd
Schițele
facilitaților
Lista
subcontractori

5. Prevenirea bolilor, tratamentul și îngrijirea veterinară:
- data tratamentului, detalii privind diagnosticul, posologia, tipul produsului
pentru tratament, indicarea substanțelor active,
- 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 ca produse ecologice.
- acordurile în scris cu alte exploatații ecologice, in cazul in care suprafața de
teren deținuta nu este suficienta – a se vedea Anexa IV a Reg. CE 889/2008;
- descriere completă a suprafețelor destinate producției vegetale sau dacă este
cazul;
- planul general al construcțiilor, indicând dimensiunile acestora, dimensiunile
ferestrelor, ușilor, amplasarea acestora;
In cazul activităților subcontractate: lista subcontractanților, descrierea activității/
activităților desfășurate de aceștia, precum si o indicație a OC sub rezerva cărora
se află

4.2.5. Apicultura si produse apicole
Operatorii care cresc albine vor transmite la SRAC ca parte a descrierii unității următoarele informații
si documente:
A. INFORMATII DE FURNIZAT
Stupina
- Numărul stupilor
- Localizarea stupinei si a zonelor unde se efectuează pastoral
Produse
- Produsele apicole obținute pentru a fi comercializate ca si produse
ecologice;
- Perioada de colectare
- Producția estimata
Descriere unități
- Facilitați de depozitare, ambalare, procesare a produselor finite,
materiei prime sau depozitare a inputurilor
- materialelor folosite la confecționarea stupilor
Masuri de prevenire
- Stupina
a contaminării si
- Transport
metode de separare
- Depozitare
Inputuri
Lista a inputurilor folosite (aditivi furajeri, suplimente, substanțe igienizare
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adăposturi animale etc)
B. DOCUMENTE TEHNICE DE FURNIZAT
Registrul
Trebuie sa cuprindă minim următoarele informații:
stupinei
o Hrana: tipul produsului, datele, cantitățile și stupii în care hrana a
fost utilizată;
o Tratamente:
-tipul produsului, inclusiv indicația substanței farmacologice active, detalii privind
diagnosticul, posologia,
-metoda de administrare, durata tratamentului și perioada legală de retragere
o Zonele unde se efectuează pastoral;
o Extragerea, prelucrarea si depozitarea produselor apicole
o Îndepărtarea capacelor si operațiunile de extracție a mierii
Harta
Care sa cuprindă localizarea stupinei si a zonelor de pastoral
Lista
In cazul activităților subcontractate: lista subcontractanților, descrierea activității/
subcontractori activităților desfășurate de aceștia, precum si o indicație a OC sub rezerva cărora
se află
4.2.6. Unitățile de depozitare/manipulare/ procesare/ comerț/ import a produselor ecologice
Operatorii care depozitează, manipulează, procesează, comercializează sau importa produse
ecologice vor transmite la SRAC ca parte a descrierii unității următoarele informații si documente:
A. INFORMATII DE FURNIZAT
Descrierea unității
- instalațiile utilizate pentru recepția, procesarea, ambalarea,
etichetarea și depozitarea produselor agricole înainte și după
operațiunile aferente,
- procedurile aplicabile pentru transportarea produselor
Masuri de prevenire a
- Procesare
contaminării si metode - Transport
de separare
- Depozitare
Inputuri
Lista a inputurilor folosite (aditivi furajeri, suplimente, substanțe igienizare
adăposturi animale etc)
B. DOCUMENTE TEHNICE DE FURNIZAT
Lista produselor Care sa conțină cantitățile comercializate pe an si numărul de tranzacții precum si
organismul de certificare si pentru importatori sa fie obligatoriu însoțite de
certificatele de conformitate
Rețete
Ingrediente, aditivi și auxiliari tehnologici: furnizori, status, certificate, cantități.
Planurile
Care sa cuprindă si fluxurile tehnologice
unităților
Proceduri
- de identificare a etapelor critice de procesare

- lotizare si trasabilitate
- etichetare
- recepție
- separare si evitarea contaminării produselor ecologice
Etichete

Sau modele de etichete pentru toate tipurile de produse in vederea validării
acestora de către SRAC
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Lista
subcontractori

4.3.

In cazul activităților subcontractate: lista subcontractanților, descrierea activității/
activităților desfășurate de aceștia, precum si o indicație a OC sub rezerva cărora
se află

Lista inputurilor folosite in unitate

Toate inputurile folosite in unitatea ecologica si cea convenționala trebuie să fie incluse într-o listă
iar in funcție de destinația inputului sunt necesare anumite informații si documente, precum:









Îngrășămintele
Controlul bolilor și al dăunătorilor: insecticide, rodenticide, erbicid, etc,
Aditivii și auxiliarii tehnologici folosiți
Aditivii pentru hrana animalelor și suplimente,
Produsele pentru tratamentul animalelor,
Semințe si material de înmulțire vegetativ;
Ingrediente convenționale;
Substanțe de igienizare folosite.

Pentru fiecare input folosit trebuie transmise la SRAC împreuna cu descrierea unității, documente
tehnice in vederea verificării conformității acestora (facturi de achiziție, fise tehnice, etichete,
declarații, certificate etc).
4.4.

Etichete

Ca si parte a descrierii unității, trebuie transmise etichetele sau modelele de etichete pentru
produsele propuse pentru certificare.
Informațiile obligatorii ce trebuie sa apară pe etichete sunt descrise in GHID-02 ECO Ghid
practic_Etichetare

ATENTIE, VA REAMINTIM URMATOARELE:

Orice modificare apăruta in unitate, trebuie notificata către SRAC prin actualizarea
descrierii unității!
Orice nou input ce se dorește a fi folosit sau noua eticheta, se va transmite către SRAC
pentru aprobare!
Nerespectarea celor descrise mai sus, va duce la identificarea unor neconformități!

Dacă aveți nevoie de informații tehnice suplimentare ne puteți contacta.
Datele noastre de contact precum și alte informații utile puteți găsi pe site-ul www.srac.ro
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