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Politica RINA SIMTEX OC de tranziție la Regulamentul (UE)
848/2018 al Parlamentului și Consiliului din 30 mai 2018 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice
(editia 4, revizia 5)
Politica are ca obiectiv asigurarea cadrului necesar realizării tranziției la REGULAMENTUL (UE)
848/30.05.2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice, precum și cu documentele delegate și de punere în aplicare, denumit în
continuare Regulamentul (UE) 848/2018.
Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să se conformeze cu cerintele
Regulamentului (UE) nr. 848/2018 și ale Regulamentului (UE) 625/2017, precum și cu
documentele delegate și de punere în aplicare ale acestora, iar activitatea de control si
supraveghere este efectuata de personal competent si impartial.
RINA SIMTEX OC va asigura tranziția acreditării RENAR și aprobării MADR pentru Regulamentul
(UE) 848/2018 conform calendarului oficial exclusiv pentru categoriile de certificare care sunt în
prezent acreditate și aprobate.
Termenul maxim pana la care RENAR trebuie sa incheie procesul de evaluare in vederea tranzitiei
la Regulamentul (UE) 848/2018 este de 31.01.2022, iar termenul maxim pana la care trebuie sa se
ia decizia de acreditare este 11.02.2022. Certificatele de acreditare emise de catre RENAR vor
avea aceeasi perioada de valabilitate ca a certificatelor care vor fi inlocuite.
Începând din 01.01.2022 si pana la finalizarea procesului de evaluare si aprobare fata de Reg.(UE)
848/2018 nu se vor elibera documente de certificare fata de Reg.(CE) nr. 834/2007.
Tranzitia la noul regulament presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
✓ Identificarea diferentelor aparute in Regulamentul (UE) 848/2018 fata de Regulamentul
(CE) nr. 834 / 2007;
✓ Actualizarea documentatiei specifice schemei, respectiv a documentatiei sistemului de
management integrat, dupa caz, respectand cerintele din Regulamentului (UE) 848/2018
precum și Regulamentului (UE) 625/2017 și implementarea acestora;
✓ Instruirea personalui implicat în funcțiile procesului de control și certificare;
✓ Reevaluarea și reconfirmarea, după caz, a personalului față de noile categorii ale
Regulamentului (UE) 848/2018.
✓ Autoevaluarea față de Regulamentul (UE) 848/2018 care să demonstreze stadiul tranziției
la noile cerințe;
✓ Evaluarea funcționării sistemului de management prin audit intern
Modificarea documentatiei specifice schemei, respectiv a documentatiei sistemului de
management integrat, aplicabile in cadrul RINA SIMTEX OC, precum si procesul instruire a
personalului implicat se va finaliza astfel încât RINA SIMTEX OC va putea începe procesul de
acreditare dupa Regulamentul (UE) 848/2018.
Toate documentele de certificare valide, eliberate în anul 2021 față de Regulamentul (CE)
834/2007 își păstrează valabilitatea până la finalizarea inspectiei anuale în anul 2022, dar nu mai
târziu de 31.12.2022 cu condiția îndeplinirii cerințelor de conformitate de către operator fata de
Reg. (UE) nr. 848/2018.
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