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Certificat

Certificat în temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 848/2018 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice

1. Numărul documentului

22/158950/1474206

2. Operator

4. Organism de control

ECOCERT SRL
RO–ECO–007
Str. Ing. Zablovschi nr. 80
sector 1, București
Romania RO

3. Numele și adresa operatorului

ATELIERE FARA FRONTIERE
SOS OLTENITEI NR. 105 SECTOR.4
041303 BUCURESTI, BUCURESTI
România

5. Activitatea sau activitățile operatorului (selectați după caz):
PRODUCȚIE

6. Categoria sau categoriile de produse menționată (menționate) la articolul 35 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. 848/2018 al Parlamentului European și al Consiliului și metodele
de producție (bifați căsuța corespunzătoare):

Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor- (A)

• producție ecologică exceptând în cursul perioadei de conversie
• producție de produse în conversie

Prezentul document a fost eliberat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/848 pentru a se certifica faptul că 
operatorul sau grupul de operatori îndeplinește cerințele din regulamentul menționat.

7. Data, locul Semnătura

24/10/2022 - București 
Director General,
Liliana CIOBANU

8. Valabilitate

Certificat valabil de la 14.09.2022 până la 31/12/2023

Autenticitatea și validitatea acestui document pot fi verificate pe site-ul nostru www.ecocert.ro
AVERTISMENT: Cu excepția consimțământului scris prealabil al ECOCERT SRL, referirea la certificarea ECOCERT SRL (sau „ECOCERT”) și utilizarea 
unui logo ECOCERT, pentru produsele menționate mai sus, de către orice persoană sau entitate, alta decât beneficiarul menționat la acest certificat, 
este interzisă.

Ecocert Romania SRL - Str. Ing. Zablovschi, nr 80, sector 1, Bucuresti, Romania

Tel.  +40 21 321 20 77  - Fax +40 21 321 20 58 : - www.ecocert.ro
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Cod: Anexa 06-P10v04/ Data: 15.03.2022

Anexa la Certificatul nr. 22/158950/1474206 emis în conformitate cu art. 35 alin (1) din 
Regulamentul UE nr. 848/2018 referitor la Agricultura Ecologică 

Cod operator- OC:158950  Denumirea operatorului: ATELIERE FARA FRONTIERE

Tipul activității:  PRODUCTIE VEGETALAID FERMIER APIA*: RO009241270

Sediul Exploatației*: SOS OLTENITEI NR. 105 SECTOR.4
041303 BUCURESTI, BUCURESTI
România

Nr./data Contractului* 158950RO2200K1r/03.03.2016  Numele si codul OC*/CUI  ECOCERT SRL RO-ECO-007/16448230

Se fac următoarele precizări cu privire la activitatea, respectiv produsele unității menționate mai sus:

CULTURA PLANTELOR: 

REGISTRU PARCELAR

Suprafața în agricultură ecologică, din care:

Cultura Suprafața 
totală(ha)

Informatii aferente hartilor

Certificată 
ecologic 
(ha)

Conversie 
Anul 3 
(ha)

Conversie 
Anul 2 (ha)

Conversie 
Anul 1 (ha)

Nr parcela 
agricola

Nr bloc 
fizic

COD 
Sirsup

LocalitateJudeț

Sub-măs
ura/pach
etul şi 
varianta 
pachetul
ui 
aferent 
culturii 
(conform 
Măsurii 
11 
'Agricult
ură 
ecologică
')

Contamin
are cu 
produse 
sau 
substanț
e 
neautoriz
ate ce pot 
fi 
atribuite 
operator
ului 
DA/NU

2  0,64Legume, 
altele

 0,00  0,00  0,00  0,64Dambovita 104387 49Niculesti A21

3  0,47Plante 
aromatice şi 
medicinale

 0,00  0,00  0,00  0,47Dambovita 104387 49Niculesti A24

5  1,44Legume, 
altele

 0,00  0,00  0,00  1,44Dambovita 104387 1350Niculesti A21

6  0,56Teren sub
 sere si solarii 

 0,00  0,00  0,00  0,56Dambovita 104387 1350Niculesti A21

7  0,90Lucernă  0,90  0,00  0,00  0,00Dambovita 104387 1350Niculesti A14

Sfarsitul anexei - culturi

 3,11 4,01TOTAL  0,90

Semnătura și ștampila organismului de control 

Această anexă este proprietatea ECOCERT și poate fi retrasă în cazul expirării sau în cazul unor modificări ce afectează  calitatea produsului certificat.

Locul și data eliberării :Bucuresti, 24/10/2022

*) Câmpuri obligatorii.
**) În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 11 "Agricultura ecologică" 
cuprinde:
- submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - conține 6 pachete:
-- pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura 
ecologică;
-- pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
-- pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
-- pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
-- pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;

 1,00
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-- pachetul 6 - Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
--- varianta 6.1 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultură ecologică;
--- varianta 6.2 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultură ecologică cu angajament de agromediu și 
climă;
- submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică - conține 6 pachete:
-- pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică;
-- pachetul 2 - Legume certificate în agricultura ecologică;
-- pachetul 3 - Livezi certificate în agricultura ecologică;
-- pachetul 4 - Vii certificate în agricultura ecologică;
-- pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică;
-- pachetul 6 - Pajiști permanente certificate în agricultura ecologică:
- varianta 6.1 - pajiști permanente certificate în agricultură ecologică;

- varianta 6.2 - pajiști permanente certificate în agricultură ecologică cu angajament de agromediu și climă.

Ecocert Romania SRL - Str. Ing. Zablovschi, nr 80, sector 1, Bucuresti, Romania

Tel.  +40 21 321 20 77  - Fax +40 21 321 20 58 : - www.ecocert.ro
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