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Certificat
Certificate

Certificat în conformitate cu articolul 35, alineatul 1, din Regulamentul (UE) 

2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling 

of organic products 

1. Numarul documentului • document number 2. n
¨

Operator • operator

Grup de operatori • group of operators - see 

point 9

3. Numele și adresa operatorului sau grupului de 

operatori • name and address of the operator or group of 

operators:

4. 

EPIFAN IVAN II 

VULTURU, STR. EROILOR, NR. 53, JUD.CONSTANTA - 

907305 COMUNA VULTURU (63170)

Numele, adresa și codul numeric al ODC • CBO 

name, address, and code number:

RO ECO 016 EUS12BCE 

Bioagricert S.r.l. Italia - sucursala ROMÂNIA
Bucureşti Sectorul 6, Str. Constantin Noica, Nr. 165, 

Apartament 1, Cod poștal 60052 

RO ECO 016

5. Activitățile operatorului sau grupului de operatori • activity or activities of the operator or group of operators

producție agricolă • production•
6.Categoriile de produse menționate la articolul 35 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului 

European și al Consiliului și metodele de producție • category or categories of products as referred to in Article 35(7) 

of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor • 

unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

Metoda de producție • production method:

a) 

producția ecologică, cu excepția perioadei de conversie • organic production excluding during the conversion periodn

producția în perioada de conversie • production during the conversion periodn

producție ecologică cu producție neecologică • organic production with non-organic productionn

1. Lista de produse • directory of products

cod

code

descriere • description calificare • qualify

PAJISTE • MEADOW în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

01.19.1

PAJISTE • MEADOW ecologic • organic01.19.1

Modalitate de punerea pe piata • Conditions to put products on the market:

a) Certificatul de tranzacție al produselor ecologice” (DTPB), asigură conformitatea cu standardul de referință și garantează informarea periodică față 

de Bioagricert. Acesta ar trebui să însoțească întotdeauna tranzacțiile dintre operatorii controlați. Dacă DTPB este emis după tranzacție, informațiile 

de conformitate se raportează pe documentele de vânzare.

• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures regular 

information towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the transaction, 

the declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

b) Produsele ambalate pot fi puse pe piata numai dupa aprobarea etichetelor de catre BioAgriCert care vor primi un cod ce autorizare

• Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control code.

Certificatele si tranzactiile pot fi verificate pe site-urile de internet www.bioagricert.org si www.trasparente-check.com urmand indicatiile prezentate pe 

site. • The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated on the sites.

Operatorul este responsabil pentru introducerea pe piata a produselor si pentru declaratiile de conformitate de pe etichete si certificatele de 

tranzactie • The operator is responsible for putting products on the market and for the conformity statements.

3. Informații referitoare la suprafețele de teren • information on the land

non u.a.s.
Suprafata neutilizata

u.a.s.
SAU

convention. 
Suprafata conventionala

conversion 
Suprafata in conversie

organic
Suprafata certificataCtegoria de folosinta • soil use

638 - pasture fără tarei 15 16 0034 35 00 3 11 00 52 62 00

666 - arabil 2 36 00 194 18 00 196 54 00

17 52 00 197 29 0034 35 00total • total  249 16 00

4.Lista structurilor sau unităților in care se desfășoară activitatea • list of premises or units where the 

activity is performed

adresa • address activitate • activity

EPIFAN IVAN II - 210493 - LOC. VULTURU, STRADA EROILOR, NR. 53, JUDEȚUL 

CONSTANȚA - 907305 COMUNA VULTURU - CONSTANȚA, RO

producție agricolă • production

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de 

produse”, conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori 

certificați” este documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 

6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the 

aforementioned regulation and national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to 

the categories indicated in the section "Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate 

published on the website www.bioagricert.org in the area "Certified companies" is the reference document for the verification of 

suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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supus direcției și coordonării Foodchain ID 

Inc. - under the direction and coordination 

of Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=261331


EPIFAN IVAN II 

M. 115 ed. 02 rev. 00

RO ECO 016 n° EUS12BCE din • in date 23/08/2022

Certificat • certificate EUS12BCE

9. Alte informații • other information

Informații despre operator • operator information

supus controlului din • control startS12Bcodul • code cuaa RO27535707

21/06/2022ultimul control • last control

28/04/2020

notificare • application n° 7092 din • in date 13/05/2022

Produsele în conversie de origine vegetală pot purta indicaţia „produs în conversie la agricultura ecologică” cu condiţia respectării 

unei perioade de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare.

In-conversion products of plant origin may bear the indication ‘product under conversion to organic farming’ provided that a 

conversion period of at least 12 months before the harvest has been complied with.

Acest document a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a certifica faptul că 

operatorul sau grupul de operatori respectă acest regulament • this document has been issued in 

accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with 

that Regulation

certificat valabil

certificate valid

de la • from 23/08/2022 pana la • to  31/12/2023
Comitetul de Certificare

company management
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Document cu semnatura digitala
Casalecchio di Reno, 23/08/2022

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de 

produse”, conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori 

certificați” este documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 

6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the 

aforementioned regulation and national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to 

the categories indicated in the section "Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate 

published on the website www.bioagricert.org in the area "Certified companies" is the reference document for the verification of 

suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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supus direcției și coordonării Foodchain ID 

Inc. - under the direction and coordination 

of Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=261331


Bioaericert S.r.l. 
www.bioa�ricert.or!l 

ANEXA N
°
1 LA CERTIFICAT DE CONFO RMIT ATEN

° 
EUS12BCE 

Denumirea operatorului: EPIFAN IVAN I.I. 

Sediul exploatatiei: Loe. Vulturu, Jud. Constanta 

ID fermier APIA: RO001607293 

Codul clientului - organism de inspectie �i certificare: S12B 

Tipul activitatii: Productie Vegetala 

Nr./data contractului incheiat cu organismul de control: 295/28.04.2020 

Numele si codul organismului de de control: Bioagricert S.R.L. Italia - Sucursala Romania, RO-ECO-016 

CUI organism de control: 21495662 

Judcl 

CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

Localitatca/ Comuna/ 

Ora�ul 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

VULTURU 

Cod 

Sirsup 

6317IJ 

63170 

63170 

63170 

6317IJ 

63170 

63170 

63170 

Nr.hloc 

fizic 

19IJ 

196 

123 

421 

196 

1981 

228 

357 

Nr. 

parccla 

agricola 

17 

18 

21 

23 

41 

42 

46 

47 

Cullum 

l 
LUCERNA IJ.33 

LUCERNA 1.06 

Pnji�ti pcmrnnente 
conuurnlc utilizatc 

individunl, exploatatc 33.00 

Paji:5ti pem1nnentt! 
connu1ale utilizatc 

individual. exploatate 1.35 

LUCERNA 0.65 

LUCERNA 0.32 

Paji�ti pem1anente 
COllUUlale utiliwte 

imlividual. exploatate 10.77 

Paji�ti permanente 

comwrnle utilizatc 
individual, cxploatate 4.39 

TOTAL 51.87 

Suprafatii in agricultura ccologica, 

din can�: 

0.33 

1.06 

0.65 

0.32 

10.77 

4.39 

2.36 15.16 0.00 

33.00 

1.35 

34.35 

Sub

miisura/pachctul �i 
varianta pachctului 

afcrcnt culturii 

(conform Misurii 

11 "A�riculturi'i 
ecologica *) 

MIi SI Pl 

MII_Sl Pl 

Mil S2 P6.I 

MI i S2 PG.I 

Mil SI Pl 

Mil SI Pl 

Mil SI PG.I 

Ml I SI PG.I 

Se ma i utilizea2'.fl o suorafota de 197.29 ha in sistem c onventional, cu nroductieneecoloJrica. in temdul art. 9 din Reg (UE) nr. 8482018 

* in cadml Programului National de Dezrnltare Ruralii 2014-2020. miisura 11 "Agricultura ecologicii" cuprinde 

- submiisura 11. l - Spri_jin penlru conYersia la metodele de agriculturii ecologicii - con\ine 6 pachcte: 

- pachetul l - Cultmi agricolc pe tcrenuri arabilc (inclusi,· plante de nutre\) allate in con,·ersia la agricultura ecologicii: 

- pachetul 2 - Legume allate in conYersia la agricultura ecologicii: 

- pachetul 3 - Liyczi allate in con\'crsia la agricultura ccologicii: 

- pachetul 4 - Vii aflate in con\'ersia la agricultura ecologicii: 

- pachctul 5 - Plante medicinale �i aromatice allatc in com-crsia la agricultura ecologicii: 

- pachctul 6 - Pa_ji�ti permanente all ate in conYersia la agricultura ccologicii: 

-- Yarianta 6. l - pa_ji�ti pcrmancnte aflatc in con\'crsia la agriculturii ccologicii: 

-· yarianta 6.2 - pa_ji�ti permancnle aflate in com·ersia la agriculturii ecologicii cu anga_jament de agromcdiu �i climii. 

- submiisura 11.2 - Spri_jin pentru men\inerea practicilor de agriculturii ccologicii - con\inc 6 pachcte: 

- pachetul I - Culturi agricolc pe terenuri arabile (inclusi\' plante de nulrel) certificate in agricultura ccologicii: 

- pachctul 2 - Legume certificate in agricultura ccologicii: 

- pachetul 3 - LiYezi certificate in agricultura ecologicii: 

- pachetul 4 - Vii certificate in agricultura ecologicii: 

- pachetul 5 - Plante mcdicinale �i aromatice eertificatc in agricultura ecologicii: 

- pachetul 6 - Pa_ji�ti pemrnncntc certificate in agricultura ecologicii: 

-- \'arianta 6.1 - pa_ji�ti permanente certificate in agriculturii ecologicii: 

-- yarianla 6.2 - pa_ji�ti pemrnnente certificate in agriculturii ecologicii cu anga_jamcnt de agromediu �i climii. 

** Sc complcteazii in mod obligatoriu 

Notii: Operatorul i�i asumii intreaga responsabilitate pcntru respectarca condi\iilor impuse de rcgulamcntul pri,·ind accesarca miisurilor de agromcdiu. 

Data emiterii: 

23.08.2022 

Responsabil Bioagricert SRL Italia - Sucursala Romania 
ING. BADEA OANA 

Statut produsc 

rccoltatc 

CONVENTIONAL 

CONVENTIONAL 

ECOLOGIC 

ECOLOGIC 

CONVENTIONAL 

CONVENTIONAL 

CONVERSIE 

CONVERSIE 

Contaminarc cu 

produse sau 
substanfc 

ncautorizatc cc 1>ot 
fl 

atribuitc 

opcratorului 

DA/NU 

Or�anismo di Certificazione / Certification Body 


