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Cerintele minime de inspectie  conf. Art. 63 - 90 R (CE)  889/2008 cuprind urmatoarele:  

(1) Prima intocmire a descrierii intreprinderii: 

 Intocmirea unei descrieri complete a intreprinderii privind unitatile de productie/a operatiunilor/a 
activitatilor; 

 Definirea măsurilor concrete care trebuie luate la nivelul unității și / sau al sediului social și / sau al 
activității, pentru a asigura conformitatea cu cerintele ECO; 

 Luarea măsurilor de precauție pentru a reduce la minimum riscul de contaminare cu produse sau 
substanțe neautorizate și măsurile de curățenie care urmează să fie efectuate în locurile de depozitare 
și de-a lungul lanțului de producție a companiei;  

 Operatorul responsabil notifică organismul de certificare în timp util cu privire la orice schimbare a 
descrierii sau a măsurilor / măsurile de precauție; 

 Măsuri de evidență contabilă sau de colectare a documentelor; 

 Intre documentele justificative trebuie să  existe o relația cantitativă dintre materiile prime utilizate și 
produsele produse 

Descrierea completă a intreprinderii trebuie să furnizeze informații despre: 

Depozitele și instalațiile de producție, zonele și, după caz, unitățile de productie în care au loc anumite 
operațiuni de prelucrare și / sau ambalare; 
 

Descrierea completă in zootehnie trebuie să includă următoarele informații: 

Grajduri, adaposturi, pășuni, zone de scurgere, depozite, produse de origine animală, materii prime și resurse; 
Depozite pentru gunoi de grajd de origine animală. 
 

Animalele trebuie să fie identificate permanent folosind tehnici adaptate fiecarei specii, individual pentru 
mamiferele mari și individual sau în loturi pentru păsări de curte și mamifere mici. 
 

(2) Modificari ale descrierii intreprinderii (Art. 64 R (CE)  889/2008) 

 

Modificările descrierii intreprinderii trebuie raportate organismului de control în timp util.  
 
Aceasta se referă în special la modificările inregistrarii conf. Art. 28 din R (CE) 834/2007, care trebuie, de 
asemenea, să fie comunicate autorității competente: (Vă rugăm să solicitati formularul de la noi.) Formularul 
poate fi găsit și pe site-ul nostru.) 
 

 Schimbarea întreprinzătorului 

 Schimbarea adresei 

 Includerea unor noi operațiuni sau schimbări de operatiuni 

 Includerea unor noi domenii de control (procesarea, alocarea activităților terților) 

 Numirea de noi subcontractanți / Modificarea listei de subcontractori 

 
respectiv schimbări comunicate informal biroului organismului de control: 

 Suprafetele noi trebuie raportate la organismul de control în timp util. Conversia suprafetelor începe 
cel mai devreme cu inregistrarea acestora la AGRECO. 

 Speciile noi de animale 

 Modificarea constructiilor sau construcție nouă 

 Comercializarea de produse care nu figurează pe certificat conf. Art. 29 R /CE) 834/2007 

 Etichete noi sau modificate. 

 



AGRECO 
R.F.GÖDERZ GmbH 

ORGANISM DE INSPECTIE 
SI CERTIFICARE 

Domeniul de control: Productie 

Fila informativa 
Cerinte minime de control PRODUCTIE 

 

 
 
 

 

MB Mind.kontr.anf Rev.-N° 1/19-1-28 ers. Vers. --- erst. 28.01.19/LX gepr. 28.1.19/AD Freigabe 28.1.19/AD Seite 2 / 3 

© AGRECO R.F.GÖDERZ GMBH 2010 ff  MÜNDENER STR. 19  D-37218  WITZENHAUSEN,  Tel. 05542-4044  FAX -6540  EMAIL: info@agrecogmbh.de  

 

A
G

R
E

C
O

 

(3) Cerințele evidentei contabile (Art. 66 R (CE) 889/2008): 

Poductia vegetala:  

a) Utilizarea îngrășămintelor, inclusiv a gunoiului de grajd 

b) Utilizarea produselor de protecție a plantelor și a produselor de întărire rezistentei plantelor 

c) Utilizarea semințelor, răsadurilor, materialului de înmulțire vegetativă 

d) documentarea recoltei. 
  

Poduse animaliere:  

Evidentele deținute sub forma unui registru trebuie păstrate la sediu si puse la dispoziția organismului de 
inspecție în orice moment. Aceste evidente, trebuie să furnizeze informații complete despre gestionarea 
stocurilor sau efectivelor si trebuie să includă următoarele informații: 

a) Intrari de  animale: originea și timpul intrarii, perioada de conversie, caracteristicile, istoria 
veterinară; 
b) Iesiri de animale: vârsta, numărul de animale, greutatea în cazul sacrificării, crotaliile și destinatarul; 
c) detalii privind pierderile animalelor și cauzele acestora; 
d) Furaje: tipul de hrană pentru animale, inclusiv suplimentele furajere, proporția diverselor 
componente ale rației,  perioadele din afara grajdului, perioadele de transhumanță în cazul în care se 
aplică restricții; 
e) prevenirea bolilor, tratamentul terapeutic și îngrijirea veterinară: data tratamentului, detalii privind 
diagnosticul, doza; Tipul de produs de tratament, în care se specifică agentul farmacologic activ, 
metoda de tratament și prescripția veterinară pentru uz veterinar, indicând motivele și perioadele de 
asteptare care trebuie respectate înainte ca animalele și produsele de origine animală sa poate fi 
comercializate cu referire la producția ecologică / organică  si etichetate corespunzator. 

 
Alte documentații - ce și unde? 
AGRECO oferă formulare pentru a satisface cerințele de documentare. 
• Pentru documentarea fluxului de mărfuri sunt disponibile formele "Jurnalul eco al fermei". Acestea 
sunt trimise operatorilor în fiecare primăvară și sunt de asemenea disponibile pe site-ul nostru la 
rubrica "Descărcări". 
o " Jurnalul Eco " trebuie să fie actualizat 
o Cuprinde un model pentru lista furnizorilor / clienților / subcontractantilor /mandantilor, lista de 
intrare a mărfurilor, lista de iesire a mărfurilor și formularele pentru documentația de inventariere și 
recoltare. 
o Recolta trebuie să fie documentată cu tipul, data, cantitatea și numărul de parcela 
o O dată pe an, inventarul resurselor (semințe, îngrășăminte, agenți de protecție a culturilor și de 
intarire a rezistentei, furaje) și produsele recoltate stocate trebuie să fie documentat. 
o Alte formulare pot fi utilizate dacă este necesar 

 

Pentru documentația referitoare însămânțării, plantării, fertilizării și recoltării, formularul noastru 
Registrul parcelar este la dispoziția dumneavoastră. 
Documentația într-un alt fel de registru parcelar este, de asemenea, permisă. 
o Obligația de documentare include, lângă cursa, întotdeauna tipul, data și cantitatea. 
o Utilizarea pesticidelor și a produselor de intarire a rezistentei trebuie să fie documentată separat cu 
data aplicarii, numărul parcelei, tipul și cantitatea in formularul "Utilizarea produselor de protecție a 
plantelor și de întărire a rezistentei ". 

 

Pentru inspecție, trebuie să fie prezentate avizele de insotire a marfii pentru perioada de inspecție și 
contabilitatea completă cu facturi, chitanțe și extrase de cont. 
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(4) Receptia intrarilor (conf. Art. 33 R (CE) 889/2008) 
 

Pentru fiecare primire de produse ecologice, trebuie efectuată o receptie ecologică a intrărilor: 

a) Documentul justificativ a furnizorului, conf. Art. 29 R (CE) 834/2008 („Certificat“) se va verifica astfel: il 
primiti dumneavoastra de la furnizor sau verificati  www.madr.ro 

 Este acesta un "certificat conform art. 29 R (CE) 834/2008"? Certificatele de asociatie, cum ar fi 
Bioland, sunt de asemenea, relevante pentru achiziționarea produselor de asociatie pentru asociați, 
dar nu pot inlocui „Certificatul”.   

 Operatorul și adresa acestuia corespunde pe certificat, aviz și factura? (Trebuie să fie certificatul celui 
care emite factura, nu a producătorului, procesatorului sau furnizorului!) 

 Produsul este mentionat in certificat? 

 Ce statut are produsul pe certificat (Bio, Eco / in conversie / neecologic)? 

 Corespunde codul OC de pe documentul justificativ conf. Art. 29 R (CE) 834/2007, de ex. RO-ECO-015, 
pe factura si aviz?  

 Certificatul prezentat este valabil in momentul livrarii?  

ATENȚIE: Produsele ecologice pot fi achiziționate numai de la vânzători sau dealeri autorizați. Aceasta 
înseamnă că, chiar și un comerciant cu amănuntul pentru semințele ecologice ambalate și pentru furaje 
ecologică etc. trebuie să aibă certificarea proprie. 

Este o "listă de furnizori" cu inregistrarea valabilitatii certificatelor ecologice?  Aceasta lista trebuie 
păstrata și întotdeauna actualizata. Veți primi formularul de la noi (parte a "jurnalului ecologic"). 

b) Livrarea produselor ecologice trebuie întotdeauna să fie însoțită de un document (aviz de expediere, 
factură sau aviz de insotire a marfii). Documentul trebuie să conțină următoarele informații: 

 Adresa vanzatorului si a cumparatorului 

 Codul OC al furnizorului de ex. „RO-ECO-015“ 

 Indicatia Bio referitoare la produs, de ex. „Juninci bio“ sau "Ovaz bio"  
 

c) La primirea de produse eco etichetate, se vor verifica si etichetele. (pt. marfa vrac este suficient 
documentul). Eticheta trebuie să conțină următoarele informații: 

 Nume si adresa producatorului 

 Codul OC al  producatorului 

 Indicatia Bio cu referire la produs. 

d) Dacă lipsește referința bio de pe un doc. sau de pe  etichetă, mărfurile trebuie blocate până la clarificare. 
În special cu furnizorii care vând atât produse ecologice, cât și neecologice, poate duce la confuzie. 

Daca lipseste codul OC de pe documentul justificativ sau de pe eticheta, aceasta va trebui reclamat. 

Atunci când achizitionati mărfuri in conversie, asigurați-vă că sunt mentionate cuvintele "În conversie" 
sau "În conversie în agricultura ecologică". Nu cumpărați produse de conversie din primul an de 
conversie! Acestea au statutul convenționl. (Acesta este parțial marcat cu "U1".) 

e) Rezultatul inspecției intrarilor de produse ecologice trebuie să fie documentat printr-un semn de mână 
pe documentul care însoțește mărfurile. Avizele de livrare și avizele de insotire a marfii trebuie păstrate 
până la următorul control eco.  

f) Intrarile de marfuri vor fi inregistrate in formularul „Intrari marfuri“. Acest formular il veti primi de la noi 
(parte din „Jurnalul eco“). 

http://www.madr.ro/

