
IMPORT 

La supravegherea licenţelor de import, emiterea 
certificatelor de control pentru importul de produse 
ecologice şi la controlul calităţii la intrarea lor în ţară vă 
puteţi baza pe servicile AGRECO. 

Avem experienţă îndelungată în domeniu deoarece 
prelucrăm zilnic importuri şi exporturi. 

PROIECTE ÎN ŢĂRI TERŢE 
 

AGRECO se angajează îndeosebi la proiecte în ţări 
terţe. De la proiecte simple la cele cu asociaţii de 
producători vă putem însoţi cu cunoştiinţe de 
specialitate şi competenţă de comunicare. În unele ţări 
dispunem de inspectori autohtoni. AGRECO - Organism 
de inspecţie şi certificare ecologică cu codul 
internaţional xx-BIO-661 şi xx-BIO-151. 

Oferta noastră pentru dvs.: iniţierea de sisteme de 
control intern – "training-on-the-job" – certificare pentru 
părţi terţe.  

NON-FOOD 

Controlul şi certificarea de materii prime pentru industria 
textilă, de produse igienice şi cosmetice este oferit de 
AGRECO. 

Portfoliul nostru cuprinde o gamă largă de produse, de 
la bumbac chiar până la parfumuri.  

DIRECTIVE PRIVATE 

Aveţi nevoie de inspecţie şi certificare conformă 
directivelor private ale asociaţiilor ecologice, ca de 
exemplu BIO-SUISSE, DEMETER etc.? AGRECO vă 
stă la dispoziţie pentru certificarea după directive 
private în legătură cu inspecţia standard şi în acord cu 
asociaţia respectivă. 

De asemenea este posibil controlul şi certificarea 
mărcilor înregistrate ecologice private, a insignelor de 
provenienţă regională sau a celor private de calitate. 

Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă doriţi informaţii despre 
marca dvs. preferată. 

PRINCIPILE NOASTRE 

 Independenţă – AGRECO lucrează ca parte  
terţă independentă şi din punct de vedere 
financiar este organism de certificare autonom  

 Competenţă – prin exprienţa şi cunoştiinţele    
de specialitate ale profeşioniştilor noştri 

 Siguranţă şi securitate – prin urmărirea 
standardelor optime de calitate pentru 
întreprindere 

 Confidenţialitate 

SUNTEŢI INTERESAŢI ? 

Nu ezitaţi. Vă rugăm să ne contactaţi prin telefon, fax    
sau un mesaj e-mail. 

Noi vă facem o ofertă conform dorinţelor dvs. şi vă  
oferim consultanţă privind realizarea condiţiilor  
necesare pentru certificarea BIO. 
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* Controlul calităţii * 
* Inspecţii şi certificare ecologică * 

20 ani AGRECO 
20 de ani calitate bio și incredere 

 

● unul dintre primele organisme de             
   control ecologic din Europa 

● acreditat pentru toate domeniile de       
   control ecologic 

● activitate la nivel internaţional 

 ● privat ● independent 

 ● competent ● la dispozitia clientului 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ÎN SCURT 

Organism de inspecţie şi certificare ecologică conform  
O.U.G. 34/2000 şi ORD 688/2007 cu nr. 

RO-ECO-015 

şi conform Reg. (CE) Nr. 834/2007 cu nr. 

DE-ÖKO-012 / xx-BIO-661 / xx-BIO-151 

 
Control şi certificare în toate domeniile de control:  

 Agricultură ecologică 

 Procesarea / Prelucrarea                                   
produselor ecologice 

 Furaje ecologice 

 Industria alimentară 

 Gastronomie                     

 Comerţ 

 Import / Export 

 

Control şi certificare: 

 Proiecte în ţări terţe 

 Culegere din sălbăticie 

 Producţie Non-Food 

 Directive private 

 Mărci înregistrate şi private 

 Insigne de calitate private şi de stat 

 

 

 

 

 

 MEMBRU IFOAM 
 

Suntem membru activ al IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements – 
Federaţia Internaţională a Miscărilor în Agricultura 
Ecologică) şi respectăm directivele ei de bază ca norme 
minime de control în domeniile nereglementate prin 
lege. 

 

 

 

CINE ESTE AGRECO ? 

AGRECO a fost fondat în anul 1987 de către ing. 
Richard F. GÖDERZ ca persoană fizică cu funcţia de a 
asigura calitatea în agricultura ecologică. 

În 1992 AGRECO a obţinut ca unul dintre primele 
organisme de certificare şi control acreditarea de către 
statul german şi codul "DE-012-Ökokontrollstelle" azi 
DE-ÖKO-012. 

În România, AGRECO lucrează deja din 1993 ca un 
organism de inspecție și a fost acreditat în anul 2006 în 
conformitate cu codul  "RO-ECO-015." 

În prezent AGRECO este un organism de control şi 
certificare activ la nivel internaţional, iar forma juridică 
este cea a unei societăţi comerciale cu răspundere 
limitată. 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

AGRECO supraveghează exploataţii agricole de toate 
tipurile, grădinării, culturi speciale, livezi şi stupine. 

Personalul nostru dispune de competenţa şi experienţa 
necesară pentru a efectua inspecţiile şi certificările 
conform cerinţelor legilor respective. În mod normal 
angajaţii au studii superioare în agronomie şi experienţă 
în practică. 

Specialiştii nostrii sunt mereu la dispoziţia dvs. 

PROCESARE / PRELUCRARE 

AGRECO oferă serviciile de inspecţie şi certificare 
pentru procesatori şi prelucrători de produse vegetale şi 
animale, de asemnea şi pentru prestatorii de servicii 
care colaborează cu întreprinderea dvs.. Astfel puteţi 
obţine toate serviciile necesare pentru comercializare 
BIO din partea AGRECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

Pentru toate tipulire de întreprindere din industria 
alimentară, fie concern naţional/internaţional sau 
întreprindere mică, mijlocie, mare, AGRECO oferă 
concepte de control individuale şi practicabile. 

De mulţi ani deja avem încrederea clienţilor noştri atât 
la controlul calităţii, cât şi la inspecţie şi certificare din 
toate branşele: morărit şi panificaţie, lăptării şi produse 
lactate, carmangerii şi produse din carne, berării, 
viticultură şi alte produse naturiste. 

GASTRONOMIE 

Şi în gastronomie AGRECO se angajează pentru 
calitatea BIO, început de la mici bistro-uri până la 
restaurante de mai multe stele. 

Împreună cu dvs. căutăm o soluţie optimă pentru a vă 
permite intrarea pe piaţa BIO, chiar dacă oferiţi produse 
convenţionale lângă produsele BIO. Ne străduim ca 
creativitatea dvs. în ofertele culinare BIO să fie cât de 
liberă posibil. 

COMERŢ 

AGRECO vă oferă experienţă îndelungată în domeniul 
inspecţiei şi certificării la operatori comerciali şi la 
întreprinderi prelucrătoare de produse ecologice. 

Suntem pregătiţi pentru inspecţie şi certificare în ţări 
terţe, mai ales dacă acţionaţi ca importatori faţă de 
livratorii dvs. şi efectuaţi ambalarea produselor. În 
proiecte de inspecţie de la producţie (fie culegere din 
sălbăticie sau agricultură) până la ambalare şi 
import/export vă oferim întregul proces de control din 
partea AGRECO.  

FairTSA - FAIR TRADE SUSTAINABILITY 
ALLIANCE 

Ca Certificator acreditat de Fair Trade  
Sustainability Alliance (FairTSA), noi putem 
garanta comerțul echitabil de Mărfuri Eco 
și certificare în calitate de Fair Trade 
societăți comerciale în cadrul programului 
de Fair-TSA. AGRECO vă oferă 
Dumneavoastră participarea la un program 
unic de comerț echitabil,cu abordări de dezvoltare 
comunitară și de testare și certificare neutră.  

certificat 

AGRECO 
RO-ECO-015 

Organism de certificare acreditat 
conform DIN EN 45011, de către 
Societate Germană pentru 
acreditare mbH. 
Acreditarea se aplica in domeniile 
enumerate în certificat. 
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