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I.1 Numărul documentului

RO-ECO-016.642-0000005.2022.001

I.2 Tipul de operator

☑ Operator
☐ Grup de operatori

I.3 Operator sau grup de operatori

Nume COMPLEX UNIREA LEGUME 5G SRL
Adresă SAT UNIREA, COM. UNIREA, STR. ALUNULUI, NR. 7, JUD.

CALARASI 917270 Unirea
Țară România Codul ISO RO

I.4 Autoritatea competentă sau autoritatea de control/organismul de
control

Autoritatea BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA (RO-
ECO-016)

Adresă Şoseauna Virtuţii, nr. 13, bloc R5B, scara 3, etaj 3, ap 88
romania@bioagricert.org, ,, 060786, Bucharest

Țară România Codul ISO RO

I.5 Activitatea sau activitățile operatorului sau ale grupului de operatori

• Producție
• Pregătire
• Distribuție/Introducere pe piață

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

• (d) Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente
Metoda de producție:
– Producție de produse ecologice

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.

I.7 Data, locul

Data 22 decembrie
2022 15:58:41
+0100 CET

Locul Bucharest (RO)

Numele și
semnătura

BIOAGRICERT ITALIA
SRL – SUCURSALA
ROMÂNIA

I.8 Valabilitate

Certificat valabil de la 22/12/2022 la 31/12/2023

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

ro https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/RO-ECO-016.642-0000005.2022.001.pdf 1 / 2

Pa
rt

ea
 I:

 E
le

m
en

te
 o

bl
ig

at
or

ii

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/RO-ECO-016.642-0000005.2022.001.pdf


ELIB
ERAT

II.1 Repertoriu de produse

Denumirea produsului Codul din Nomenclatura combinată (NC) astfel cum este
menționat în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pentru produsele
care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/848

[46.31.1] SFECLA ROSIE / BEETROOT Ecologică
[10.39.1] SFECLA ROSIE / BEETROOT Ecologică

II.2 Cantitatea de produse

II.3 Informații privind terenul

II.4 Lista localurilor sau a unităților în care își desfășoară activitatea operatorul sau grupul de operatori

Adresa sau geolocalizarea Activitatea operatorului Descrierea activității sau activităților menționate la punctul 5
din partea I

Str. Alunului, nr. 7, sat Unirea, Localitatea
Unirea, Judet Calarasi -  Comuna Unirea -
Judeţul Călăraşi, Romania (RO)

Pregătire COMPLEX UNIREA LEGUME 5G SRL

Str. Alunului, nr. 7, sat Unirea, Localitatea
Unirea, Judet Calarasi -  Comuna Unirea -
Judeţul Călăraşi, Romania (RO)

Distribuție/Introducere pe piață COMPLEX UNIREA LEGUME 5G SRL

II.5 Informații cu privire la activitatea sau activitățile desfășurate de operator sau de grupul de operatori și la desfășurarea activității sau a
activităților în scopuri proprii sau în calitate de subcontractant care desfășoară activitatea sau activitățile pentru un alt operator, subcontractantul
fiind responsabil de activitatea sau activitățile desfășurate

II.6 Informații privind activitatea sau activitățile desfășurate de partea terță subcontractantă în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2018/848

II.7 Lista subcontractanților care desfășoară o activitate sau activități pentru operator sau grupul de operatori în conformitate cu articolul 34
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, pentru care operatorul sau grupul de operatori rămâne responsabil în ceea ce privește producția
ecologică și pentru care nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului

II.8 Informații privind acreditarea organismului de control în
conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848

Denumirea
organismului de
acreditare

ACCREDIA

Link către certificatul
de acreditare

https://www.bioagricert.org/images/accreditam
enti/certificato_accreditamento_accredia_rv.51.
pdf

II.9 Alte informații

Cod numeric personal / Fiscal Code: RO40200350
Cod fiscal / VAT Number: RO40200350
Cod / Code: S35K
Deschidere perioada de control / Beginning of Control: 10/06/2020
Inspectie / Inspection: 25/11/2022
Fisa de inregistrare / Notice: 5554 - 10/11/2022

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