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CERTIFICAT  
 

ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 35 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (UE) 2018/848 PRIVIND  
PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE 

 

1. Numărul documentului: 0005 2. Operatorul  

3. Numele și adresa operatorului: 
 

 
Life Care Corp S.R.L. 

Platforma Incontro – Chișoda, DN 59, KM 8+550M, 
Stânga, Jud. Timiș 

 

4. Numele OC : ECOINSPECT S.R.L. 
Codul OC : RO- ECO- 008 
Adresa OC : 400619, Cluj- Napoca,  
Str. Ciocârliei, nr. 6, et. 2, ap. 8- 9 , jud. Cluj 
Tel/ Fax: 0040- 364- 730839 
               0040- 264- 432088 
Mobil:     0040- 751- 044075 
e-mail: ecoinspect@gmail.com 
web: www.ecoinspect.ro 

5. Activitatea sau activitățile operatorului (selectați după caz) 

□ Producție 

       □ Pregătire 

             x Distribuție/ introducere pe piață 

       □ Depozitare 

             x Import 

             □ Export 

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

a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor 
Metoda de producție: 
□ producție ecologică exceptând în cursul perioadei de conversie 
□ producție în cursul perioadei de conversie 
□ producție ecologică cu producție neecologică 

b) animale și produse de origine animală neprelucrate 
Metoda de producție: 
□ producție ecologică exceptând în cursul perioadei de conversie 
□ producție în cursul perioadei de conversie 
□ producție ecologică cu producție neecologică 

c) alge și produse de acvacultură neprelucrate 
Metoda de producție: 
□ producție ecologică exceptând în cursul perioadei de conversie 
□ producție în cursul perioadei de conversie 
□ producție ecologică cu producție neecologică 

d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente 
Metoda de producție: 
□ producție de produse ecologice 
□ producție de produse în conversie 
x producție ecologică cu producție neecologică 

e) hrană pentru animale  
Metoda de producție: 
□ producție de produse ecologice 
□ producție de produse în conversie 
□ producție ecologică cu producție neecologică 

f) Vin 
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Metoda de producție: 
□ producție de produse ecologice 
□ producție de produse în conversie 
□ producție ecologică cu producție neecologică 

g) alte produse enumerate  în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/ 848 sau necuprinse în categoriile anterioare  
Metoda de producție: 
□ producție de produse ecologice 
□ producție de produse în conversie 
x producție ecologică cu producție neecologică 

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

7. Data, locul 
20/ 04/ 2022, Cluj- Napoca 
Numele și semnătura în numele OC: 
 DG: Ing. Dărămuș Nicolae:  

 
 
 
 

 

 
8. Certificat valabil de la  

20/ 04/ 2022 până la 19/ 07/ 2023 

                      

        *Note: 1. Prezentul Certificat este valabil numai împreună cu Anexa emisă la data de 20.04.2022. 
                    2. Prezentul document, înlocuieşte Certificatul de conformitate nr. 1410/ 2021 emis la data de 27/ 12/ 2021.  

 



Anexa la Certificat

Anexa la Certificatul nr. 0005/ 2022

Ecoinspect S.R.L. a evaluat în timpul inspecţiei conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 2018/ 848 şi

actele delegate și de implementare conexe.

Se fac următoarele precizări cu privire la activitatea, respectiv produsele unităţii sus menţionate:

Comercializare produse alimentare

Importul produselor alimentare preambalate 

Țară de origine

 (țară terță)

Elveția

Elveția

Această anexă este proprietatea Ecoinspect S.R.L. şi poate fi retrasă în cazul expirării contractului sau în cazul 

unor modificări care afectează calitatea produsului certificat.

Dacă apar modificări de orice fel, operatorul este obligat să anunţe organismul de certificare.

Data şi locul emiterii:

care a emis certificatul

20/ 04/ 2022, Cluj- Napoca DG: Ing. Nicolae Dărămuș

Ecologic

Ecologic

Ecologic

Ecologic

Siropuri Ecologic

Activitate principala: introducere pe piață/ import 

Nr. şi data contractului încheiat cu OC: RO/ 2812

Denumirea produselor Statutul

Batoane Ecologic

Operator: Life Care Corp S.R.L.

Sediul social: Platforma Incontro – Chișoda, DN 59, KM 8+550M, Stânga, Jud. Timiș

Locul activității: Platforma Incontro – Chișoda, DN 59, KM 8+550M, Stânga, Jud. Timiș

Codul operatorului: RO/ 2812

CUI al operatorului: 17639166

Ecologic

Dulciuri

Băuturi vegetale Ecologic

Semnătura şi ştampila în numele organismului 

Este valabilă numai împreună cu Certificatul emis în baza art. 35 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2018/ 848 

al Parlamentului și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

Cafea

Ecologic

Denumirea produselor Statutul*

Cafea Ecologic

Ceai

Superalimente 

Zahăr și îndulcitori  

Uleiuri vegetale 
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