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Solicitare de certificare - Acvacultură

Verificat:

Semnătura:

Data:

Se completează de către personalul departamentului de certificare.

1. DATE DE CONTACT:
Pentru înregistrare şi eliberarea documentelor justificative:
Operator :

Sediul social:

Adresa de corespondenţă:

Locul activităţii:
(se vor menţiona toate locaţiile în care se
desfăşoară activitatea agricolă, inclusiv agricultura
convenţională)

Locul depozitării :
(se vor menţiona toate locaţiile în care se
depozitează produse ecologice)

Persoana responsabilă :
Telefon :
Fax.

Fax-, telefon mobil :

Mobil:

E-mail:

 I.F.
 I.I.
 P.F.A.

Statut juridic :
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2. Domeniul solicitat pentru certificare :
 Produse de acvacultura
 piscicultură
 moluste
 crustacee
3. În conformitate cu care dintre Regulamente doriţi certificarea produselor?

 Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, împreună cu normele de aplicare, valabil pentru ţările membre ale




Uniunii Europene
Bio Suisse (cu certificare prin bio.inspecta)- valabil pentru exportul produselor agroalimentare ecologice
pe piaţa de desfacere din Elveţia
NOP (cu certificare prin bio.inspecta)- valabil pentru exportul produselor agroalimentare ecologice pe
piaţa de desfacere din Statele Unite ale Americii
Naturland (cu certificare prin Naturland Germania)

4. Aveţi acces la Regulamentele naţionale şi comunitare privind agricultura ecologică?

 DA (specificaţi la care anume)

 NU
5. Unitatea d-voastră a mai fost certificată ?

 DA (specificaţi de către cine şi documentaţi- ex. documentele ultimei certificări, ultimul Raport de
inspecţie, orice document relevant)

 NU
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6. ACVACULTURA

Cantitate
Familia

Specia

KG

MOD DE PRODUCŢIE
(production method)
În
ConvenEcologic
Conversie
Ţional

Ciprinidae
Alevini
Puiet

Tineret vara I
Tineret vara II
Adulti (Reproducatori)
Acipenseridae
Alevini

Puiet
Tineret
Reproducatori

Salmonidae
Alevini
Puiet
Tineret
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Reproducatori

Esocidae/Percidae/Siluridae
Alevini
Puiet
Tineret
Reproducatori

Clariidae/Polyodontidae
Alevini
Puiet
Tineret

Reproducatori

Moluste

Crustacee

Alte specii

Este necesar a se completa în mod identic şi Fisa de înregistrare la D.A.J.
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7. Construcţiile piscicole
Vă rugăm să anexaţi planul general al bazinelor, digurilor, anexelor etc., indicând dimensiunile acestora,
amplasarea acestora, materialul folosit la constructie . Aceste documente vor fi puse de asemenea la
dispozitia inspectorului in momentul efectuarii inspectiei.
8. Suprafaţa luciului de apă
Completaţi datele suprafeţelor luciului de apa intrate în sistem ecologic
Categorie
(bazin/helesteu
etc.)

Suprafaţa
(ha)

Specii exploatate

Contract de arendare
Ultimul
(durata contractului: an, lună, zi) tratament
chimic

Numele
proprietarului

Este necesar a se completa în mod identic şi Fisa de înregistrare la D.A.J.
9. Harta suprafeţelor luciului de apa
Vă rugăm să anexaţi harta topografică pe care sunt trecute şi vecinătăţile suprafeţelor în cauză. Dacă
procurarea acesteia durează, vă rugăm să faceţi demersurile necesare din timp astfel încât până la data
primei inspecţii să intraţi în posesia ei.
Aceste documente vor fi puse la dispozitia inspectorului in momentul efectuării inspecţiei. !!
10. Depozitare
Datele construcţiilor utilizate pentru depozitarea produselor ecologice
Informaţii generale

Magazia nr. 1

Magazia nr. 2

Denumirea (nr.) magaziei:

Adresa :
Proprietar:
Suprafaţa magaziei (m²) :
Materialul construcţiei
(acoperişul, podeaua, pereţii etc.):
Instalaţii, mecanizare:
Observaţie: tabelul poate fi continuat pe o anexă
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11. Sector convenţional
Alături de exploatatia ecologică practicaţi şi forma convenţională?
Acvacultura in sistemul convenţional

Categorie (bazin/helesteu etc.)

Ha

Specia

Categoria de
varsta

Cantitate
(kg)

Observaţie: tabelul poate fi continuat pe o anexă.
12. Aveţi activităţi subcontractate? (inclusiv utilaje agricole, depozite, procesatori de hrană pt.
animale, ambalare produse, etc.)
 DA (rugăm să daţi detalii)

Activităţi externalizate (subcontractori):
1.Denumirea unităţii:
Locaţia:
Activitate externalizată:
2. Denumirea unităţii:
Locaţia:
Activitate externalizată:
3. Denumirea unităţii:
Locaţia:
Activitate externalizată:

 NU
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13. Aveţi cunoştinţe legate de agricultura ecologică?

 DA (rugăm să daţi detalii)

 NU

14. Aţi apelat vreodată la servicii de consultanţă privind modul de producţie ecologic?

 DA (la cine şi unde?)
 NU

15. Controalele se vor efectua în limba română. Dacă se doreşte ca acestea să se efectueze în altă
limbă decât Româna, se impune participarea unui interpret. În acest caz, interpretul poate fi din partea
d- voastră, însă la solicitare, se poate ca interpretul să facă parte din echipa de evaluare, dar acest
serviciu se va tarifa în plus.
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FOARTE IMPORTANT
Este necesar să pregătiţi următoarele documente care trebuie continuu actualizate şi păstrate în
fermă, documente care vor trebui prezentate pe parcursul inspecţiei:
- o descriere detaliată a unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au fost luate la
nivelul unităţii pentru a asigura conformitatea cu reglementările impuse de Regulamentul EC 834/ 2007, EC
710/2009 şi EC 889/ 2008, descrierea măsurilor luate în vederea reducerii riscului de contaminare cu
substanţe interzise, etc.
- jurnal de pescuit
- jurnal de furajare
- jurnal de repartizare a puietului
- jurnal de crestere ecologica
- evidenţa produselor depozitate
- harta detaliată a unităţii
- toate facturile de intrare/ ieşire a tuturor materialelor si produselor utilizate etc.
- plan de dezvoltare durabilă

Declaraţie la Fişa de înscriere

-

-

-

Declar pe propria-mi răspundere, că :
am luat la cunoştinţă Regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare privind
agricultura ecologică, iar datele înregistrate în Fişa de înscriere sunt în conformitate
cu realitatea.
efectuarea operaţiunilor din unitate se face în conformitate cu prevederile Reg. (CE)
nr. 834/ 2007, (CE) nr. 889/ 2008, (CE) nr. 710/ 2009, O nr. 181/ 2012
producerea/ procesarea/ comercializarea produselor agricole din cadrul fermei mele
este realizată în temeiul reglementărilor (CE) nr. 834/ 2007 ,(CE) nr. 889/ 2008
(CE) nr. 710/ 2009,
sunt de acord cu retragerea dreptului de aplicare a etichetelor pe produs, în cazul
nerespectării prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 834/ 2007, (CE) nr. 889/ 2008,
(CE) nr. 710/ 2009 şi mă angajez să informez în scris cumpărătorii mei cu privire la
aceste modificări .

DATA .........................................

SEMNĂTURA ....................................................

Solicitarea de certificare se completează în 2 exemplare, unul care va rămăne la beneficiar şi unul la
executant.
Aceasta se va transmite la Ecoinspect S.R.L., pe adresa Mun. Cluj- Napoca, str. Ciocârliei, nr. 6, et. 2,
ap. 8- 9, jud. Cluj, (tel/ fax: +40264-432088, +40364-730839, mobil: +40751-044075, mail:
ecoinspect@gmail.com, ecoinspect@ecoinspect.ro, web: www.ecoinspect.ro).

Cod document
Elaborat: RMC
Data: 12.01.2015
Ediţia: 1

Verificat: RSF
Data: 15.01.2015
Revizia: 4

GE_09
Aprobat: DE
Data: 15.01.2015
Data intrarii in vigoare: 19.01.2015

8/8

