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1. Scop
Prezentul regulament are drept scop, descrierea procesului de inspectie si certificare in domeniul productiei ecologice din RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE
ECOLOGICA, pentru certificarea conformitatii produselor ecologice, in vederea informarii furnizorilor, producatorilor, comerciantilor, importatorilor si/sau
procesatorilor interesati cu privire la modul de desfasurare a tuturor etapelor de evaluare si de supraveghere in domeniul reglementat (obligatoriu).
Regulamentul contine, pe lânga informatii de ordin general si cerintele specifice pentru informarea furnizorilor, producatorilor si/sau procesatorilor interesati cu
privire la: obtinerea certificarii conformitatii produsului ecologic, mentinerea certificarii in timpul valabilitatii certificarii, prelungirea, extinderea/restrângerea sau
retragerea si anularea certificarii.
Acest Regulament nu inlocuieste regulamentele europene si nationale in vigoare. Cu toate acestea, acesta este un document contractual care ofera informatii cu
privire la etapele si cerintele referitoare la certificarea ecologica.
Certificarea ecologica este un proces voluntar insa intr-un domeniu reglementat iar odata semnat contractul de certificare, operatorii devin in totalitate responsabili
de respectarea cerintelor schemei de certificare si orice nerespectare a regulilor de certificare atrag aplicarea de masuri in conformitate cu catalogul de sanctiuni
in vigoare.
2. Domeniu de aplicare
Regulamentul se aplica de catre operatorii si personalul implicat in activitatea de inspectie si certificare ecologica, de la etapa de solicitare a certificarii pâna la
certificarea acesteia precum si in activitatea de efectuare a inspectiilor suplimentare si a celor de reinnoire a certificarii pentru titularii de documente de
certificare RINA SIMTEX
RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA realizeaza inspectia si certificarea in domeniul productiei ecologice reglementata de Regulamentul (CE) nr.
834/2007 pentru urmatoarele grupe de produse:
A: Produse vegetale neprocesate
D: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente.
Inspectia si certificarea ecologica se aplica oricarui operator care produce, proceseaza, depoziteaza, comercializeaza si/ sau importa dintr-o tara terta
produse agroalimentare ecologice, inainte de a introduce pe piata orice astfel de produse ecologice sau in conversie la agricultura ecologica, trebuie:
a) sa isi supuna unitatea sistemului de control al unui organism de inspectie si certificare aprobat de catre autoritatea competenta, prin semnarea unui contract;
b) sa comunice aceasta activitate autoritatii competente din statul membru in care desfasoara respectiva activitate, si anume sa se inregistreze la DAJ in
baza contractului de certificare semnat
In cazul in care un operator subcontracteaza unui tert oricare dintre activitati, operatorul in cauza face, cu toate acestea, obiectul cerintelor prevazute la literele
(a) si (b) de mai sus, iar activitatile subcontractate fac obiectul sistemului de control.
Exceptie: Comerciantii cu amanuntul care vând produse ecologice ambalate si etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final si respecta conditiile
descrise in Ordinul nr. 1253/2013 sunt exonerati de la inregistrarea in sistemul de agricultura ecologica si de la certificare.
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3. Documente de referinta
3.1 Standarde pentru acreditare
3.1.1 SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii
3.2 Legislatie (cu modificarile si completarile ulterioare)
3.2.1 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica, etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr.2092/91, cu modificarile si completarile ulterioare, numit in continuare R(CE) 834/2007;
3.2.2 Regulamentul (CE) nr.889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului
privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si cont rolul, cu modificarile si completarile
ulterioare, numit in continuare R(CE) 889/2008;
3.2.3 Regulamentul (CE) nr.1235 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului in ceea
ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte, cu modificarile si completarile ulterioare, numit in continuare R(CE) nr.1235/2008;
3.2.4 REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind
hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor;
3.2.5 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3.2.6 Ordinul nr.895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare in agricultura ecologica, cu modificarile
si completarile ulterioare, numit in continuare Ordin 895
3.2.7 ORDIN nr.1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica cu modificarile si completarile
ulterioare , numit in continuare Ordin1235
3.2.8 HOTARÂRE nr. 131/2013 pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
3.2.9 ORDIN nr. 51/2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
3.2.10 ORDIN nr. 900/2013 privind functionarea bazei de date pentru seminte sau material vegetativ saditor in sectorul agricultura ecologica;
3.2.11 ORDIN nr. 417 din 13 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Regulile specifice
privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice din 13.09.2002
3.2.12 HOTARÂRE nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
3.2.13 Alte regulamente comunitare si legislatia nationala asociata aplicarii Regulamentului (CE) nr. 834/2007.
3.3 Alte documente
3.3.1 RS-8.3 OR2 - Regulament specific de acreditare in domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia
ecologica etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91, cu modificarile si completarile ulterioare, editia 28.02.2020
3.3.2 RENAR RE-01 - Regulament pentru acreditare, editia 26.11.2019 (anexa 3 modificata in 02.04.2020)
3.3.3 RENAR RE-02 - Regulament privind utilizarea marcii nationale de acreditare, editia 06.09.2017
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3.3.4 RENAR RS-4 PR.2 – Regulament specific de acreditare in domeniul acreditarii organismelor de certificare produse conform SR EN ISO/CEI 17065:201 3,
editia 27.07.2017
3.3.5 EA-3/12 M:2013 - EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification
3.3.6 IAF GD3:2003 - IAF Guidance on Cross Frontier Accreditation
4. Definitii si abrevieri
4.1 Definitii
Prezentul document utilizeaza terminologia si definitiile din documentele de referinta precizate la cap. 3, din care a fost intocmita o anexa la prezentul regulamentAnexa 1 -definitii
4.2 Abrevieri:
4.2.1 SC Sef Compartiment Certificare Produse Agricole si Alimentare
4.2.2 DMC Director Managementul Calitatii
4.2.3 RAIC Responsabil de ansamblul activitatilor de inspectie și certificare
4.2.4 ISC Inspector coordonator
4.2.5 IS Inspector
4.2.6 Ex Experti ai CT
4.2.7 CT Comitet Tehnic
4.2.8 RINA SIMTEX - RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL
4.2.9 RINA SIMTEX OIC Productie Ecologica – Organismul de control cu atribuții de inspecție și certificare în domeniul producției ecologice.din cadrul RINA
SIMTEX
4.2.10 OP Operator
4.2.11 MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.- Autoritatea competenta
4.2.12 DAJ Directie Agricola Judeteana, aflata in subordinea MADR
4.2.13 APIA Agentia de Plati si Interventii in Agricultura
4.2.14 NC Neconformitate
4.2.15 PO Procedura operationala
4.2.16 AR Application Reviewer
4.2.17 PR Program Reviewer
4.2.18 DM Decision maker/ RAIC; Inlocuitor RAIC
4.2.19 REC Responsabilul cu emiterea certificatelor
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5 Reguli generale
5.1 Schema aplicabila certificarii productiei ecologice
Autoritatea competenta pentru aceasta schema de certificare - este reprezentata in Romania de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).
Aceasta este o schema publica.
Documentele schemei inspectie si certificare ecologica (legislatia europeana si cea nationala) sunt disponibile pe site-ul http://www.madr.ro/agricultura-ecologica
si pe site-ul RINA SIMTEX http://www.rinaromania.ro impreuna cu procedurile aplicabile.
- Regulamentele europene si nationale aplicabile;
- Fisa de inregistrare anuala a operatorilor in sistemul de agricultura ecologica (Fisa DAJ);
- Catalogul de neconformitati si sanctiuni
- Formularul de solicitare „Cerere pentru certificarea productiea ecologice” ce trebuie completat si transmis inapoi catre RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE
ECOLOGICA, impreuna cu urmatoarele documente in vederea posibilitatii analizei documentatiei si calcularii tarifului aferent proiectului:
• copie dupa Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului (pentru persoanele juridice)
• copie dupa Certificatul constatator (din care sa reiasa clar punctele de lucru/ sediile de lucru secundare declarate in Cererea pentru certificarea productiei
ecologice)
• copie dupa Cartea de identitate pentru persoanele fizice si pentru administratorul societatii.
5.2 Cerinte generale aplicabile RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA,
Operatorul solicitant al certificarii trebuie:
Sa faciliteze inspectorilor RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA accesul in intreaga unitatei si in toate locatiile ecologice si neecologice, precum si la
documetele contabile sau la documentele justificative
Sa permita prelevarea de probe conform planificarii RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA sau ori de cate ori exista suspiciuni rezonabile privind folosirea
de substante interzise in agricultura ecologica;
Sa puna la dispozitia inspectorilor toate documentele necesare in vederea controlului si informatiile privind loturile importate (in cazul importatorilor)
Sa prezinte, in cazul solicitarii acestora a propriilor rezultatele ale activitatii management al calitati si sigurantei alimentului;
Sa opreasca comercializarea produsului asupra caruia exista o suspiciune justificata privind conformitatea produsului si sa retraga produsului in cauza
orice referinta la metoda de productie ecologica si sa coopereze in toate privintele cu RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA in vederea rezolvarii
aspectelor care au ridicat suspiciuni;
Sa inregistreze si sa mentina toate reclamatiile referitoare la conformitatea produsului cu cerintele legale si de reglementare si sa puna la dispozitia inspectorilor
toate aceste inregistrari si modul de solutionare a acestora.
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6. Procedura de contractare
6.1
Solicitarea initiala de cerificare ecologica
Operatorii interesati de certificare ecologica pot contacta RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA prin toate mijloacele posibile (e-mail, posta, fax,
telefon).
In urma solicitarii operatorul va primi un set de documente (sau link-uri) cu scopul informarii si in vederea unei descrieri initiale a proiectului:
• Regulament de inspectie si certificare a produselor ecologice;
• Informatii specifice - Reguli relevante pentru activitatea solicitantului;
• Regulamentele europene si nationale aplicabile;
• Fisa de inregistrare anuala a operatorilor in sistemul de agricultura ecologica (Fisa DAJ);
• Catalogul de neconformitati si sanctiuni
• Formularul de solicitare „Cererea pentru inspectie si certificare ecologica”
• Cererea pentru inspectie si certificare ecologica, completata se transmite la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA impreuna cu documentele
mentionate in coloana „documente de transmis” a cererii, respectiv
• copie dupa Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului (pentru persoanele juridice)
• copie dupa Certificatul constatator (din care sa reiasa clar punctele de lucru/ sediile de lucru secundare declarate in Cererea pentru certificare)
• copie dupa Cartea de identitate pentru persoanele fizice si pentru administratorul societatii.
6.2 Analiza solicitarii
Analiza Cererii pentru certificare urmareste daca:
•
•
•
•
•

au fost furnizate toate informatiile necesare de catre solicitant;
orice neintelegere intre RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA si operator este solutionata operativ, inclusiv acordul referitor la standarde
sau alte documente normative
este definit domeniul pentru care se solicita certificarea;
sunt disponibile mijloacele pentru efectuarea tuturor activitatilor de inspectie si certificare;
exista competenta si capabilitatea de a efectua activitatea de certificare;

6.2.1. Acceptarea solicitarii de certificare:
Daca toate cerintele mentionate anterior sunt indeplinite, Cererea se accepta. In cazul acceptarii nu este necesara transmiterea cererii catre operator si se
calculeaza riscul solicitantului facand incadrarea acestuia in clasa de risc corespunzatoare care va fi luata in considerare ulterior in procesul de certificare;
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6.2.2. Cauzele respingerii solicitarilor de certificare:
Imposibilitatea respectarii regulilor de productie ecologica conform regulamentelor europene si nationale;
Identificarea unui potential risc pentru sanatatea consumatorului;
Pentru operatorii care transfera certificarea de la alt organism de control: neconformitati majore care au dus la aplicarea de sanctiuni majore de catre
organismul de control anterior;
Frauda sau infractiunea comise anterior de operator sau reprezentantii acestuia, in legatura cu activitatea ecologica;
Prezenta unui conflict de interese care ar putea afecta impartialitatea deciziilor;
Solicitarea este in afara domeniului de aplicare al Regulamentului;
Solicitarea este in afara Aprobarii sau Acreditarii RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA;
Lipsa personalului competent care sa indeplineasca cerintele solicitarii operatorului privind inspectia si certificarea;
Formularul de Cerere, in urma analizei, se comunica operatorului cu decizia de respingere si cu justificarea neacceptarii, transmitand operatorului documentul
completat si semnat in zona rezervata RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA
6.2.3. Semnarea contractului
Se calculeaza costul certificarii pe baza Tarifelor pentru inspectie si certificare, folosind ca si instrument de calcul, Fisa de analiza a cererii pentru certificare calcul tarif.
Se intocmeste Devizul care se transmite catre solicitant in vederea acceptarii ofertei propuse.
Se accepta ofertei de catre client;
Se semneaza Contractul de certificare care se inregistreaza cu un numar unic iar apoi se trimite inapoi catre soperator semnat de RINA SIMTEX si inregistrat;
Contractul de certificare este valabil din momentul cand operatorul transmite contractul de certificare semnat;
Contractul se reinnoieste tacit daca in 30 zile de la primirea Devizului, nu se primeste o contestare a acestuia din partea operatorului.

Se deschide dosarul de certificare, caruia i se atribuie numarul de identificare unic al contractului i n s i s t e m u l i n f o r m a t i c care va reprezenta codul de
identificare al clientului.
Dupa primirea contractului semnat si cu numar de inregistrare, operatorul va trebui sa-si inregistreze activitatea la Directia Agricola Judeteana din cadrul
Ministerului Agriculturii pana la termenul limita impus de legislatia in vigoare.
Documentele pe care operatorul trebuie sa le depuna la DAJ sunt urmatoarele:
• Fisa de inregistrare cuprinse in Anexele 1-7 ale Ordin 1253/2013 conform activitatii operatorului (de producator, procesator, flora spontana, importator,
exportator, comerciant);
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•
•

Contractul incheiat intre operator si RNIA SIMTEX;
Declaratia pe propria raspundere pentru detinerea documentelor necesare inscrierii in agricultura ecologica, care se completeaza conform modelului
prevazut in Anexa nr. 9. Ordin 1253/2013
Dupa inregistrarea la DAJ, operatorul transmite Fisa de inregistrare la DAJ, vizata de catre aceasta, in copie.
Netransmiterea Fisei de inregistrare la DAJ blocheaza procesul de inspectie si certificare in aceasta etapa.
Perioada de conversie pentru producatorii agricoli, detinatori de teren agricol si/ sau animale, va incepe de la data la care acestia si-au notificat activitatea la
DAJ.
In cazul semnarii contractului in apropierea sfârsitului de an calendaristic, certificarea poate fi facuta in acelasi sezon numai daca se indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
Mai este posibila inregistrarea la DAJ;
Inspectia se mai poate realiza in perioada optima;
Se efectueaza plata in intregime a taxei de certificare;
Exista inspectori disponibili pentru realizarea inspectiei in perioada optima
7. Inspectia
7.1 Evaluarea documentatiei tehnice
Dupa semnarea contractului de certificare, operatorul transmite catre RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA documentatia tehnica care, in
conformitate cu Articolul 63 al Regulamentului 889/2008, trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
➢ Descrierea unitatatii si / sau locatiilor unde desfasoara activitati;
➢ declara masurile care trebuie puse in aplicare la nivelul unitatilor si / sau a locatiilor pentru a asigura respectarea standardelor biologice;
➢ sa declare implementare planului de prevenire pentru reducerea riscului de contaminare cu produse si / sau substante neautorizate
➢ masurile de curatare care trebuie luate pe intregul lant de productie si in timpul depozitarii;
Pentru detalii privind documentatia tehnica ca trebuie transmisa la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA in vederea certificarii, va rugam sa
consultati PO-01-OIC-Reguli-01, editia in vigoare, Informatii specifice si reguli privind descrierea unitatii
➢ Documentele se pot transmite in formatul RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA: Descrierea unitatii PRODUCTIE VEGETALA, formular cod
PO-01-OIC-F6 Descrierea unitatii PROCESARE, formular cod PO-01-OIC-F7 sau propriile documente ce descriu unitatea si ce contin cel putin
aspectele descrise mai sus.
➢ Etichetele vor fi elaborate de operator in conformitate având in vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) 889/2008,. Acestea vor fi
verificate de inspectori cu ocazia inspectiilor efectuate la fata locului
➢ Toata documentatia se elaboreaza in limba convenita de la inceputul procesului de inregistrare a operatorului.
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➢ Daca o anumita cerinta nu poate fi indeplinita si legislatia in vigoare prevede posibilitatea acordarii unei autorizatii sau derogari, operatorul trebuie sa
notificati RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, care va pune la dispozitie documentele si informatiile necesare. Lista de derogari si autorizatii
se comunica operatorului si este disponibila este disponibila pe site-ul RINA SIMTEX http://www.rinaromania.ro/
➢ Daca exista modificari in documentatia care a stat la baza certificarii initiale, atunci operatorul trebuie sa transmita la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE
ECOLOGICA, modificarile aparute in timp util;
➢ Documentatia pe care operatorul o trimite la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, este evaluata de catre responsabilul de dosar-PR
si este comunicata inspectorului/ echipei de inspectie, in etapa de pregatire a inspectiei pentru:
a) Cunoasterea activitatea operatorului
b) Pregatirea corespunzatoare a inspectiei;
c) identifica posibilelor neconformitati cu legislatia in vigoare. In a c e s t c a z s e transmit operatorului in vederea remedierii acestora pana in
momentul inspectiei.
➢ Titularul certificarii are obligatia annual sa comunice RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA:
Productie vegetala: titularul certificarii notifica RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, in fiecare an,
a) programul de productie de produse agricole, defalcate pe parcele in cazul productieie vegetale
b) Programul de achizitie cu identificarea zonelor, speciilor, cantitatilor si achizitorilor/culegatorilor pentru fiecare zona
c) Copii dupa certificatele de inspectie pentru produsele importate in cazul importatorilor pentru informarea in termenul legal a RINA SIMTEX-OIC
PRODUCTIE ECOLOGICA si a MADR cu privire la fiecare lot importat in Comunitatea Europeana.
7.2 Transferul certificarii unor operatori de la alt Organism de Inspectie si Certificare
RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA accepta operatori care au detinut certificari cu alte organisme de control sau de certificare si inspectie. Conform
procedurilor proprii, acestia sunt inregistrati clienti noi si urmeaza procedurile pentru certificare initiala. Operatorul are obligatia de a furniza aceste informatii inca
din faza initiala, la completarea Cererii pentru certificarea productiei ecologice, formular cod PO-01-OIC-F1.
In cazurile de transfer de certificare, RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA va solicita vechiului organism dosarul de control al operatorului care
trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
PI-01-F4/06.2018

Dovada rezilierii contractelor de certificare cu organismul anterior,
Notificarea din partea MADR, daca organismului de control i s-a retras aprobarea pe teritoriul României;
Ultimul raport de inspectie,
Lista neconformitatilor anterioare si docada inchiderii acestor neconformitati sau stadiul de solutionare
Documentele de certificare emise de vechiul organaism, inclusiv Certificate de tranzactie
stocul de produse ecologice in momentul transferului.
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➢ Daca transferul intervine ca urmare a retragerii de catre MADR a aprobarii vechiului organism, documentul de certificare se emite numai dupa efectuarea
inspectiei de catre RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA. Inspectia acestor operatori va fi efectuata cat mai curând posibil si in perioada
optima
➢ RINA SIMTEX-OC poate emite document de certificare provizoriu in cazul in care transferal se face cu prezentarea documentelor mentionate anterior,
urmand ca inspectia sa efectueze in perioada optima
RINA SIMTEX-OC poate emite Documentul de certificare provizorii doar daca o p e r a t o r u l a respectat cerintele Regulamentului (CE) 834/2007 si daca sau verificat neconformitatile anterioare. Acesta asigura continuarea certificarii, permite operatorului sa isi comercializeze produsele cu statut ecologic si are
valabilitatea identica cu valabilitatea certificatului emis de organismul anterior.
7.3 Inspectia la fata locului a operatorului
Conform reglementarilor aplicabile, anual RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA efectueaza o inspectie anuala complete, planificata in perioada optima
astfel incat sa poata fi evaluata conformitatea produselor propuse pentru certificare. Aceasta inspectia anuala obligatorie este anuntata.
RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA mai poate efectua si inspectii suplimentare ce pot fi anuntate sau neanuntate.
Inspectia anuala se desfasoara daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
➢ A fost efectuata inregistrarea la Directia Agricola Judeteana de catre OP, cu activitatile ce urmeaza a fi inspectate si a facut dovada inregistrarii sale.
➢ A fost facuta plata tarifelor pentru inspectie si certificare Conducatorul echipei de inspectie
➢ Conducatorul echipei de evaluare/inspectorul desemnat a comunicat operatorului datele inspectiei si a transmis Planul de inspectie ce contine aspectele
ce vor fi inspectate si documentele ce vor fi verificate si care trebuie semnat pentru a confirma oficial acordul privind inspectia (Planul poate fi confirmat si
telefonic, inspectorul mentioneaza acest aspect in plan urmand ca inainte de inspectia la fata locului sa fie semnat de operator).
Autoritatile competente (MADR, RENAR, etc) pot participa la inspectie. Deasemenea pot participa ca si observatori alte persoane din cadrul RINA SIMTEX
Echipa de inspectie sau inspectorul efectueaza inspectia care este organizata in urmatoarele etape, definite si in Planul de inspectie:
a) Sedinta de deschidere: se prezinta scopul si obiectivele inspectiei, persoanele participante, aspectele administrative, se confirma timpii si aspectele
privind confidentialitatea datelor;
b) Inspectia propriu zisa: care include mai multe etape, si anume:
1. Verificarea documentatiei descrise in Planul de inspectie,
2. Vizita la fata locului (terenuri, animale, facilitati, etc)
PI-01-F4/06.2018
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3. Prelevarea probelor pentru analize- optional in functie de datele inspectiei;
4. Interviurile cu personalul operatorului
5. Redactarea raportului de inspectie care se va prezenta si semna in timpul sedintei de inchidere iar o copie a raportului va fi inmanata
operatorului.
c) Sedinta de inchidere: se prezinta constatarile echipei de evaluare (puncte slabe, puncte forte, neconformitati), modul de continuare al procesului
de certificare, modalitatile de comunicare, si evaluarile suplimentare necesare (daca este cazul)
7.4 Prelevarea de probe pentru analize
Rolul acestei activitati este de a asigura identificarea substantelor neautorizate pentru productia ecologica, a tehnicilor de productie care nu sunt in conformitate
cu regulile de productie ecologica sau in vederea detectarii unei posibile contaminari,
Prelevarea de probe se face planificat, conform planului anual de esantionare RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA care are la baza evaluarii riscurilor
de aparitie a neconformitatilor; Daca in timpul inspectiei, inspectorul are suspiciuni de folosire a substantelor interzise sau de contaminare, in cazul inregistrarii
in timpul anului a unor informari, in caz de alerte sau reclamatii privind produsele comercializate, precum si in caz de eliberare a certificatelor de tranzactie RINA
SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA efectuaza prelevari neprogramate.
Inspectorul RINA SIMTEX-OC preleveaza trei probe (patru in cazul in care la inspectie participa si reprezentantul DAJ). Probele sigilate si iedntificate sunt
repartizate astfel: o proba la sediul clientului iar celelalte doua sunt transmise unui laborator subcontractat de RINA SIMTEX-OC si acreditat in conformitate
cu SR EN ISO 17025, editia in vigoare. Contraproba operatorului poate fi utilizata numai in cazul in care se efectueaza contra-analize solicitate de client. In
acest caz clientul, poate trimite proba catre un laborator subcontractat de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA
Dupa efectuarea analizelor, RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA primeste rapoartele de incercare pe care le verifica si interpreteaza:
➢ In cazul rezultatelor negative procesul de certificare se continua
➢ In cazul in care rezultatele sunt pozitive (detectare de substante neautorizate), se intocmesc rapoarte de neconformitate, ce se
transmit operatorului pentru efectuarea de investigatii privind originea si extinderea contaminarii si intocmirea unui plan de actiuni.
Rezultatele investigatiilor sunt evaluate de RINA SIMTEX-OC care decide cu privire la conformitatea/neconformitatea produselor.
7.5 Neconformitati si sanctiuni
Clasificarea neconformitatilor si sanctiunile aplicate se regasesc in tabelul de mai jos (Ordinul nr. 895/2016 Anexa 2):
➢ Neconformitatile minore reprezinta neindeplinirea unei cerinte prin incalcari involuntare sau nereguli minore, care nu ridica suspiciuni
privind faptul ca produsele satisfac cerintele regulamentelor de inspectie si certificare, nu schimba caracteristicile produsului care se
doreste a fi certificat, dar care fac obiectul unor sanctiuni minore
PI-01-F4/06.2018
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➢ Neconformitati majore reprezinta neindeplinirea uneia sau mai multor cerinte ale referentialului de evaluare, care modifica sau pot modifica
ulterior caracteristicile produsului care se doreste a fi certificat si care are/ au ca si consecinta aplicarea de sanctiuni majore
Tipul sanctiunii

Modul de aplicare

Remarca simpla
(RS)

Se aplica in cazul unei nereguli minore sau
al unei incalcari involuntare care nu prezinta
risc asupra deciziei de certificare.

Rezolvarea NC este obligatorie inainte de emiterea documentului de
certificare

Cerere
de
ameliorare
(CA)

Se aplica in cazul constatarii unei incalcari si
este insotita debcererea de ameliorare, cu
precizarea modului de ameliorare si a
termenului in care va fi remediata.
Daca nu se transmit actiunile corective
adecvate in termenul limita impus, se aplica
urmatoarea
sanctiunea
- Avertismentul
Se aplica insotit
de mentiunea
sanctiunii ce
urmeaza a fi data in cazul in care operatorul nu
a
respectat
cererea
de
ameliorare;
avertismentul este de regula urmat de un
control suplimentar ce vizeaza verificarea
documentelor de clarificare transmise de
operator
sauprivind
control controlul
la fata locului.
Cheltuielile
suplimentar sunt
suportate de catre operator.

Rezolvarea NC este obligatorie inainte de emiterea docu mentului de
certificare

Avertisment
(AS)

Control
suplimentar
(CS)
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Controlul suplimentar poate fi reprezentat de:
- Evaluare suplimentara documentara;
- O vizita suplimentara la fata locului,
- Esantionare si analize suplimentare,

Actiuni si masuri obligatorii

Se aplica atunci cand nu se primeste dovada rezolvarii NC anterior prezentate
in termenul stabilit iar nerezolvarea NC in noul termen dat, implica aplicarea
de Sanctiuni Majore

Rezolvarea NC este obligatorie inainte de emiterea docu mentului de certificare.
Controlul se aplica in vederea verificarii actiunilor corective sau in caz de
suspiciuni privind iregularitati in activitatea operatorului. Rina simtex aplica
imediat prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din R (CE) nr. 834/2007, privind
comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul ecologic al
produselor și adoptarea de măsuri în caz de încălcări și nereguli; OC notifică
MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune majoră aplicată operatorilor verificați;
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Tipul sanctiunii

Modul de aplicare

Declasare
suprafata si
produs/lot/
serie de
productie (DS si
DP)

Se aplica suprafetei totale, unei parcele sau
unei parti a acesteia; impune retragerea
indicatiilor privind metoda de productie
ecologica in etichetarea si promovarea
intregului lot de productie sau a seriei de
productie aferente suprafetei respective si
reinceperea
perioadei
de
conversie
mentionata la art. 36 din Regulamentul (CE)
nr. 889/2008.

Declasarea
produsului/lot/seri
e de productie (DP)

Se aplica unui anumit produs sau unui anumit
lot, prin retragerea
indicatiilor privind metoda de productie
ecologica in etichetarea si promovarea
intregului lot sau a seriei de productie;
impune retragerea lotului de produs afectat
de declasare de pe piata si controale
suplimentare.
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Actiuni si masuri obligatorii
In situatia in care in timpul inspectiei se constata ca au fost folosite in
tehnologia de cultura produse si substante ce nu sunt incluse in anexele I si
II la R(CE) nr. 889/2008, se va lua masura declasarii suprafetei in cauza la
statutul de conventional, se vor declasa produsele obtinute la statutul de
conventional, se ia masura retragerii si rechemarii produsului din piata si va
reincepe perioada de conversie.
Se aplica sanctiunea, certificatul poate fi emis pentru alte produse Rina
simtex aplica imediat prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din R (CE) nr.
834/2007, privind comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul
ecologic al produselor și adoptarea de măsuri în caz de încălcări și nereguli;
OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune majoră aplicată
operatorilor verificați;
In situatia in care in timpul inspectiei se constata ca sunt prezente produse si
substante ce nu sunt incluse in anexele I, II, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la R(CE)
nr. 889/2008, precum si o manipulare sau procesare necorespunzatoare a
produselor care afecteaza statutul acestora, se vor lua masuri imediate de
retragere a mentiunilor la metoda de productie ecologica si procesare.
Se aplica sanctiunea certificatul poate fi emis pentru alte produse Operatorul
trebuie sa retraga indicatiile la agricultura ecologica si produsele de pe piata.
Rina simtex aplica imediat prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din R (CE) nr.
834/2007, privind comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul
ecologic al produselor și adoptarea de măsuri în caz de încălcări și nereguli;
OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune majoră aplicată
operatorilor verificați;
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Tipul sanctiunii

Modul de aplicare

Suspendarea
activitatii
operatorului
(SA)

Interzicerea operatorului respectiv de a
comercializa pentru o perioada
determinata produse cu indicatii privind
metoda de productie ecologica in
etichetare si promovare, care atrage
suspendarea certificarii respectivului
operator

Excluderea
operatorului prin
retragerea
certificarii
si
rezilierea
contractului (EO)

In cazul constatarii unei incalcari a dispozitiilor
in mod grav sau intr-un mod care provoaca
efecte
indelungate
de
la
producerea/comercializarea produselor cu
indicatii privind metoda de productie ecologica,
organismele de control interzic operatorului in
cauza sa desfasoare activitati in sistemul de
agricultura ecologica2. In acest caz se va rezilia
contractul si se vor retrage in mod obligatoriu
toate documentele justificative eliberate
operatorului (certificate).
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Actiuni si masuri obligatorii
Dupa incheierea perioadei de suspendare, organismul de control va notifica
imediat autoritatea competenta (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR) in legatura cu statutul operatorului in cauza, privitor la
remedierea/neremedierea neconformitatilor care au condus la suspendare; in
situatia in care operatorul a remediat neconformitatile, acesta va beneficia de
statutul avut anterior suspendarii, iar in situatia in care operatorul nu a remediat
neconformitatile, acesta va fi exclus, aplicându-se masurile prevazute la punctul
urmator(EO).
Se aplica sanctiunea
Rezolvarea NC pana la termenul dat, in caz contrar se aplica excluderea
operatorului din sistem Rina simtex aplica imediat prevederile art. 30 alin.
(1) și (2) din R (CE) nr. 834/2007, privind comunicarea neregulilor/încălcărilor
care afectează statutul ecologic al produselor și adoptarea de măsuri în caz
de încălcări și nereguli; OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune
majoră aplicată operatorilor verificați;
Organismul de control va informa 3 imediat autoritatea competenta cu privire la
aplicarea acestei sanctiuni in scopul publicarii acestei informatii pe site-ul oficial
al MADR si informarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
In acest caz se va rezilia contractul si se vor retrage in mod obligatoriu toate
documentele justificative eliberate operatorului (certificate). Se poate aplica si in
cazul in care nu sunt indeplinite obligatie contractuale. Rina simtex aplica
imediat prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din R (CE) nr. 834/2007, privind
comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul ecologic al
produselor și adoptarea de măsuri în caz de încălcări și nereguli; OC notifică
MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune majoră aplicată operatorilor verificați;
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C o r e c t i i s i Actiuni corective
➢ Neconformitatile sunt identificate de catre inspectori in timpul inspectiei sau in timpul analizei dosarului de certificare.
➢ Operatorul stabileste corectiile si actiunile corective necesare si termenele de solutionare si comunica la RINA SIMTEX-OC dovezile corespunzatoare
de rezolvare a neconformitatilor.
➢ RINA SIMTEX-OC verifica daca actiunile propuse de client pentru rezolvarea neconformitatilor sunt adecvate si complete, inclusiv termenele pentru
rezolvarea acestora.
➢ Daca corectiile si actiunile corective propuse sunt adecvate, solutionate si transmise in termen: RINA SIMTEX-OC va efectua analiza dosarului si va lua
decizia de certificare
➢ Daca actiunile corective sunt transmise in termen dar nu sunt adecvate sau complete: RINA SIMTEX-OC aduce la cunostiinta operatorului si ii solicita
noi dovezi fara a matora termenul de solutionare
➢ Daca actiunile corrective nu sunt transmise in termenuls tabilit, RINA SIMTEX-OC va transmite un Avertisment Scris (AS) clientului cu un nou termen
in care acesta este obligat sa transmita actiunile corective si reaminteste care sunt consecintele netransmiterii acestora – aplicare de sanctiune
majore

8. Certificarea
8.1
Documentatia de inspectie
Rapoartele de inspectie si de neconformitate, vor fi predate la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA in vederea continuarii procesului de certificare,
iar o copie a acestora va fi predata catre operator, la finalizarea inspectiei sau in maxim 10 zile de la finalizarea acesteia, cu acordul prealabil al operatorului
8.2 Analiza raportului de inspectie
➢ Se va verifica raportul de inspectie si anexele acestuia precum si rapoartele de neconformitate si chestionarele.
➢ Daca in urma analizarii documentelor/ inregistrarilor si dovezilor obiective, se identifica si alte neconformitati decât cele constatate in timpul inspectiei,
se completeaza rapoarte suplimentare de neconformitate si sanctiuni corespunzatoare – conform Catalogului de neconformitati si sanctiuni – care
sunt transmise operatorului.
➢ Sanctiunile suplimentare se aplica independent de stabilirea planului de actiuni corective de catre operator si de semnarea de catre acesta a raportului
de neconformitate suplimentar. Operatorul stabileste si in acest caz planul de actiuni corrective si termenul de solutionare, urmand ca inchiderea
neconformitatilor sa fie communicate pana la termenul limita, impreuna cu dovezile de inchidere a neconformitatilor
➢ In cazul in care in timpul inspectiei sunt identificate de inspector neconformitati majore si propuse sanctiuni majore, daca acestea sunt confirmate in
timpul analizei dosarului, se vor transmite si scrisori de sanctiune corespunzatoare.
➢ Daca sunt identificate neconformitati blocante (vezi cap 7.5) si nu s-au primit actiunile corective pana in momentul analizei in vederea luarii deciziei, etapa
de analiza finala se va efectua dupa finalizarea termenului pentru transmiterea actiunilor corective in vederea inchiderii neconformitatilor (vezi cap 7.5)
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8.3 Analiza finala
➢ Se efectueaza in acelasi moment cu analiza raportului de inspectie doar daca nu s-au identificat neconformitati sau neconformitatile identificate nu sunt
blocante si se poate lua decizia de certificare
➢ Se verifica ulterior in cazul identificarii neconformitatilor in timpul inspectiei sau a analizei documentatiei de inspectie .
Responsabilul de dosar verifica documentele si inregistrarile din dosarul de certificare in vederea efectuarii unei analize tuturor etapelor de evaluare si verificarii
relevantei si completitudinii tuturor informatiilor si documentelor. In cazul unor situatii necalre sau interpretabile se consulta Comitetul Tehnic
Pe baza acestei analize, se ia decizia de certificare care poate fi:
a)
de acordare/ mentinere a certificarii, iar in acest caz se vor emite:
➢ Scrisoare privind acordarea certificarii
➢ Documentul de certificare corespunzator
➢ Notificarea (in cazul producatorilor)
b)
de neacordare / reducere/ suspendare/ retragere a certificarii unui produs/unor produse (partiala)
sau a tuturor produselor (totala), caz in care se vor emite scrisorile de sanctiune corespunzatoare
(de refuz a certificarii, de retragere, de suspendare, de reducere a certificarii)
RINA SIMTEX-OC comunica catre Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si catre celelalte Organisme de Control, in termen de 5 zile de la data constatarii,
orice neregula sau incalcare comisa de catre operator, precum si sanctiunea majora aplicata, având in vedere Catalogul de neconformitati si sanctiuni.
RINA SIMTEX-OC comunica operatorului decizia de acordare/ neacordare a certificarii in termen de cinci zile lucratoare de la data adoptarii.
8.4 Emiterea documentelor de certificare
➢ In cazul deciziei de acordare a certificarii operatorilor, se trece la etapa de redactarea si eliberarea de catre RINA SIMTEX-OC a documentului de
certificare (certificat de confirmare a conversiei sau certificat de conformitate).
➢ Valabilitatea acestuia este 31.12 anului ulterior emiterii certificatului
➢ Durata de valabilitate a unui document de certificare este conditionata de mentinerea de catre operator a conditiilor pe baza carora a fost acordata
certificarea.
➢ Eliberarea certificatelor se face dupa ce taxele de certificare a fost achitate in intregime.
8.5 Tipuri de documente de certificare emise de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA:
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1) Certificatul de confirmare a conversiei- Se elibereaza pentru produsele provenite de pe terenuri in primul an de conversie. Acesta poate fi utilizat de
operator pentru comunicarea catre clientii proprii privind intrarea in sistemul de control ecologic precum si pentru depunerea la dosarul pentru obtinerea
de ajutoare specifice de la APIA. Acesta va fi intotdeauna insotit de o anexa si de o notificare.
2) Certificatul de conformitate - Se elibereaza pentru produsele in conversie sau ecologice si este insotit obligatoriu (in cazul producatorilor)/
optional (in cazul procesatorilor/comerciantilor) de o anexa si de o notificare. Data emiterii coincide cu data luarii deciziei de acordare a certificarii. Din
momentul in care se emite un nou document oficial, cel emis anterior isi pierde valabilitatea.
3) Certificatul de tranzactie - Document justificativ eliberat de RINA SIMTEX-OC la solicitarea operatorilor care detin unitati certificate si care comercializeaza
produsele provenite din agricultura ecologica in perioada de valabilitate a certificatului de conformitate. Certificatul de tranzactie permite asigurarea
trasabilitatii si verificarea produselor, iar acesta se va emite pentru fiecare vânzare a produselor certificate care respecta urmatoarele:
a) Obligatoriu in afara României
b) Pentru tranzactii cu cantitati mai mari de 500 kg in cazul produselor agricole neprocesate
c) Pentru tranzactii cu cantitati mai mari de 100 kg pentru produsele agricole procesate
d) La cererea clientului pentru tranzactii in Romania.
➢ In cazul in care vânzarea are loc in zile diferite, operatorul va solicita emiterea unui certificat de tranzactie aferent fiecarei zile.
➢ Clientul care comercializeaza produse certificate, solicita RINA SIMTEX-OC eliberarea Certificatului de tranzactie, printr-o solicitare oficiala, transmisa cu
5 zile inainte de data tranzactiei sau cu 10 zile inainte in cazul in care trebuie prelevata proba Cererea/ Notificarea va fi insotita de documentele fiscale
si de transport aferente (copie a documentelor de transport, copie a facturii fiscale sau a unui alt document fiscal, eticheta si alte documente necesare
pentru RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA , la solicitarea acestuia). Aceste documente trebuie sa includa:
a) denumirea clara a destinatarului
b) denumirea clara a produselor,
c) statutul produselor
d) codul de referinta al organismului de control,
e) numarul lotului
f) documentele de achizitie a lotului respectiv care sa contina atât certificatul de tranzactie, cat si documentul justificativ al furnizorului (Pentru
produsele achizitionate de la operatori terti)
➢ Nerespectarea termenului de notificare sau transmiterea incomplete sau defectuasa a documentelor poate c cduce la intârzierea sau imposibilitatea
emiterii certificatului de tranzactie
➢ Persoana desemnata de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA pentru analiza documentelor transmise de catre operator, dupa verificarea
acestora, ia decizia de eliberare a certificatului de tranzactie.
➢ Se poate decide prelevarea de probe din lotul ce urmeaza a fi comercializat si transmiterea catre laboratoarele subcontractate de RINA SIMTEX-OIC
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PRODUCTIE ECOLOGICA, in urmatoarele situatii:
a) Daca operatorii solicitanti au avut neconformitati majore identificate in urma ultimei inspectii sau in urma oricarei inspectii efectuate in anul de
certificare in curs si/sau in sezonul trecut;
b) Daca exista precedente privind contaminarea produselor operatorului;
c) Daca exista suspiciuni privind conformitatea produselor;
d) Daca productia obtinuta este mai mare decât productia obtinuta in conventional de operatorii din regiunea respectiva.
In cazul in care se constata neconformitati ca urmare a analizelor efectuate de catre laboratoarele subcontractate, RINA SIMTEX-OC informeaza
operatorul in vederea efectuarii de investigatii cu privire la originea si extinderea contaminarii. Pe parcursul investigatiilor, certificatul de tranzactie
nu poate fi eliberat.
Operatorii care comercializeaza cantitati mai mari de 500 kg/produs transmit catre RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, pâna la data de 5 a
fiecarei luni, centralizatorul tranzactiilor efectuate in luna anterioara.
4) Certificatul de conformitate tranzitoriu este document justificativ eliberat de RINA SIMTEX pentru operatorii care au certificatificate valide, emise de
un alt OC, care detin produse certificate ecologic sau in conversie, in care se precizeaza si produsele provenite din productia sau prelucrarea paralela.
Acest document contine si marca de acreditare RENAR
In cazul in care OP este producator, certificatul se emite obligatoriu insotit de Anexa (registrul parcelar) si Notificare;
In cazul altor tipuri de operatori, certificatul va fi insotit de o Anexa care cuprinde lista produselor si a locatiilor operatorului.
Certificatul este valabil pana la emiterea Certificatului de conformitate, in urma inspectie anuntate, neprogramate, efectuata de RINA SIMTEX
5) Certificatul de confirmare a conversiei tranzitoriu este un document justificativ eliberat de RINA SIMTEX catre operatorul aflat in primul an de
conversie a terenurilor provenit prin transfer de la un alt OC, atunci cand produsele sunt conventionale.
Se elibereaza doar pentru producatori si este insotit de Anexa (registrul parcelari) si Notificare.
Acesta poate fi utilizat de operator pentru comunicarea catre operatorii propri privind intrarea in sistemul de control ecologic precum si pentru depunerea
la dosarul pentru obtinerea de ajutoare specifice de la APIA. Certificatul este valabil pana la emiterea Certificatului de co nfirmare a conversiei, in urma
inspectiei anuntate, neprogramate, efectuata de RINA SIMTEX
6) Certificatul de inspectie pentru import este documentul emis de autoritățile competente dintr-o țară terță sau o țară terță cu echivalență, pentru un
lot de produse agroalimentare ecologice care confirmă că produsele respective sunt obținute în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului, al cărui model este prevăzut în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei. Extrasul certificatului de
inspecție/control - documentul care însoțește fiecare dintre subloturile rezultate în urma divizării unui lot, al cărui model este prevăzut în anexa VI la
Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, și care este vizat de către autoritatea competenta.
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Autoritatea sau organismul de control recunoscute din tara terță, eliberează pentru fiecare export de produse ecologice un certificat de inspecție in original
in conformitate cu Anexa V a Regulamentului CE 1235/2008.
➢ Originalul certificatului de inspecție însoțește bunurile la exploatația primului destinatar;
➢ Importatorul trebuie să păstreze certificatul la dispoziția autorităților sau a organismelor de control cel puțin 2 ani;
➢ Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea responsabilă pentru efectuarea controalelor la importul
de produse agroalimentare ecologice provenite din țări terțe și din țări terțe cu echivalență, derulate prin posturile de inspecție la frontieră;
➢ ANSVSA verifica conformitatea transportului cu informațiile din documentele însoțitoare si etichetele si daca aceasta conform itate este demonstrata, vizează
căsuța a 17-a a certificatului de inspecție;
➢ În cazul în care un lot de produse ecologice importate din țări terțe este supus unor proceduri vamale speciale acesta este p lasat în regim de antrepozit
vamal și în regim de perfecționare activă în sistem cu suspendare, ANSVSA vizează căsuța a 14-a a extrasului certificatului de inspecție.
➢ Primul destinatar completează rubrica 18 din certificatul de inspecție în original, pentru a certifica primirea lotului in conformitate cu Reg. CE.
➢ Primul destinatar trimite apoi certificatul în original importatorului menționat la rubrica 11 a certificatului.
➢ Daca produsul are ca si destinație finala un alt stat membru, atunci Importatorul va transmite o cerere la RINA SIMTEX in vederea eliberării unui Certificat
de tranzacție (obligatoriu pentru orice tranzacție de produse in afara României). Vezi R01- Reguli generale de inspecție si certificare pentru verifica
procedura de emitere a acestui document.
➢ Având in vedere acordul încheiat intre Comunitatea Europeana si Confederația Elvețiana, aprobat prin Decizia 2002/309/CE, importul de produse ecologice
din Elveția se face fără Certificat de inspecție. In locul lui, la granița se prezinta doar certificatul de conformitate si documentul de transport
➢ In cazul in care produsele ecologice nu sunt însoțite de un Certificat de Inspecție si se face punerea in circulație in UE fără acest document, produsele vor
fi considerate NEECOLOGICE
➢ La orice import de produse ecologice, importatorul este obligat sa comunice Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cantitatea de produse
agroalimentare ecologice importate, pentru fiecare lot.
➢ După fiecare import, se va trimite fiecare certificat de inspecție pe e-mail către MADR (ae@madr.ro ) si RINA SIMTEX
➢ În categoria procesatori intră procesatorii propriu-ziși, procesatorii care sunt și importatori și alți procesatori diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
8 . 6 Modificarea certificatelor
➢ Dupa primirea certificatelor emise de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, operatorii au obligatia de a verifica continutul si corectitudinea
documentelor primite, iar in cazul in care constata erori sau neconcordante in continut, trebuie sa anunte RINA SIMTEX-OC in termen de 15 zile
lucratoare, despre acest fapt. Reclamatiile ulterioare, anuntate cu intarziere, vor atrage dupa sine achitarea tarifului pentru modificarea certificatului si
emiterea duplicatului.
➢ Daca ulterior emiterii documentelor oficiale, intervin modificari ale documentelor eliberate de foruri competente (de ex. APIA, DAJ, primarii, etc) si se
solicita modificari ale documentelor oficiale deja eliberate, operatorul are obligatia de a trimite o cerere scrisa, insotita de documentele justificative si va
achita un tarif pentru analiza ulterioara a documentelor transmise si modificarea documentelor oficiale eliberate anterior (tarif pentru emitere duplicat).
➢ Pentru modificarea certificatelor se va face o analiza prealabila si se va lua o decizie care poate fi acceptare sau de neacceptare.
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➢ Certificatele modificate vor avea acelasi continut, exceptand modificarea solicitata si data ultimei modificari a certificatului.
➢ Documentele eliberate anterior vor fi returnate la RINA SIMTEX-OC de catre operator si vor fi anulate.
8.7 Modificari efectuate de RINA SIMTEX-OC care afecteaza schemei de certificare
➢ Atunci când in schema de certificare stabilita de RINA SIMTEX-OC privind certificarea produselor ecologice sunt introduse cerinte noi sau revizuite
care afecteaza operatorul, RINA SIMTEX-OC este obligata sa comunica tuturor clientilor sai aceste modificari prin documente puse la dispozitia
clientului.
➢ Informarea se poate face prin intermediul unui e-mail, unei notificari transmise prin posta sau prin intermediul website-ului http://www.rinaromania.ro/
➢ RINA SIMTEX-OC poate verifica implementarea modificarilor de catre clienti prin efectuarea unor inspectii suplimentare sau cu ocazia inspectiilor
programate in functie de caz. Implementarea unor cerinte de catre clienti poate necesita o perioada de tranzitie.
➢ Operatorul este responsabil de implementarea modificarilor necesare astfel incât noile cerinte ale schemei de certificare sa fie indeplinite.
8.8 Modificari solicitate de catre operatori care afecteaza certificarea
➢ Operatorul este obligat sa notifice RINA SIMTEX-OC cu privire la orice modificare aparuta in documentatia depusa initial in vederea certificarii si sa
transmita documentele modificate.
➢ Pot fi mai multe tipuri de modificari, precum:
a) Numele companiei sau forma juridica sau modificari in managementul companiei;
b) Modificari privind produsele certificate sau activitatile operatorului (inclusiv extinderea sau reducerea domeniului de certificare)
c) Modificarea practicilor, inputurilor, ingredientelor, furajelor, etichetelor etc ale operatorului;
d) Modificarea locatiilor, facilitatilor, unitatii etc
➢ Se face o evaluare documentara a acestor modificari iar in urma evaluarii pot fi necesare noi activitati de inspectie sau certificare (inspectie la fata
locului, analiza, decizie, emitere de document de certificare actualizat etc).
➢ Operatorii care isi modifica forma juridica de pe persoana fizica pe persoana juridica sau invers sau vor sa transfere exploatatia (inclusiv in caz de
deces), vor solicita in scris acest lucru si vor anexa documentele justificative
9.

Acordarea autorizatiilor/ derogarilor
➢ In conformitate cu legislatia europeana si cea nationala este posibila acordarea de autorizatii sau derogari de la regulile de productie ecologica.
➢ Tipurile de derogari si autorizatii, conditiile de acordare, autoritatea care acorda derogarea precum si documentatia aferenta sunt descrise in Lista
de Autorizatii si derogari, disponibila pe site-ul RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA.

10. Supravegherea si reinnoirea certificarii
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1. Reinnoirea certificarii se desfasoara anual daca RINA SIMTEX-OC nu a primit nicio solicitare scrisa de reziliere a contractului si nici devizul
transmis nu a fost contestat, tinându-se cont si de termenele stabilite de MADR pentru inregistrarea operatorilor.
In acest caz, se reia procesul de certificare, incepând cu etapa de evaluare).
Procesul se desfasoara ca in cazul certificarea initiala, tinand cont de modificarile survenite de la evaluarea precedenta precum si de confirmarea eficacitatii
corectiilor si actiunilor corective aplicate la neconformitatile anterioare.
2.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Supravegherea operatorilor contractati se face prin:
Inspectii anuale;
Inspectii prin sondaj neanuntate la 10 % din operatorii contractati;
Controale suplimentare ca urmare a unor reclamatii sau alerte sau a oricaror suspiciuni aparute dupa ce s-a eliberat documentul de certificare.
(Costul acestor controale sunt suportate de operator)
Prelevarea de probe pentru analize de la 5 % din operatorii contractati;
informatii primate de RINA SIMTEX-OC de la alte si alte organisme de control / autoritati competente etc care certifica clientii sau furnizorii
operatorului astfel incât sa se poata confirma conformitatea anumitor produse certificate si comercializate;
Supravegherea periodica a folosirii marcii de conformitate;
Supravegherea pietei, a stirilor agricole, etc

Rezultatul supravegherii poate:
a) Sa nu furnizeze neconformitati care sa aiba impact asupra conformitatii produsului certificat, atunci se va elibera un document de certificare reinnoit in
vederea mentinerii certificarii.
b) Sa furnizeze anumite neconformitati ce pot afecta conformitatea produsului sau daca exista suspiciuni privind nerespectarea cerintelor de certificare,
RINA SIMTEX-OC poate dispune suspendarea temporara sau pana la rezolvarea neconformitatilor/clarificarea situatiei, a certificatelor emise anterior,
perioada in care nu se mai pot comercializa produse cu referinte la agricultura ecologica sau la RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA.
11. Incetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificarii
Atunci când este dovedita o neconformitate cu cerintele certificarii, fie ca rezultat al supravegherii, fie in alt mod, RINA SIMTEX-OC ia in considerare si decide
asupra actiunilor corespunzatoare ce pot include:
a) Continuarea certificarii in conditiile specificate
b) Reducerea domeniului certificarii pentru a elimina produsele neconforme
c) Suspendarea certificarii
d) Retragerea certificarii
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a) Continuarea certificarii in conditiile specificate
In cazul in care NU se constata neconformitati sau neconformitatile constatate sunt minore, atunci certificarea se continua insa operatorul trebuie sa intreprinda
actiuni corective intr-un termen stabilit de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA.
Conditiile specificate in care certificarea poate continua sunt:
Sanctiune corespunzator

Conditia

Remarca Simpla (RS)

Implementarea de actiuni
corective adecvate

Cerere de ameliorare (CA)

Implementarea de actiuni
corective adecvate

Control Suplimentar (CS)

Efectuarea
unui
control
documentar sau la fata locului

Avertisment scris (AS)

Termen

suplimentar

Se aplica in caz de neimplementare a
actiunilor corective adecvate in termenul
stabilit initial.

Inainte de eliberarea documentului de certificare reinnoit
intr-un termen stabilit de RINA SIMTEX-OC, de obicei de 30 zile.
Termenul poate fi mai scurt in cazul in care operatorul aplica pentru
ajutor specific si cele 30 zile depasesc termenul pentru
eliberarea certificatului
Inainte de eliberarea documentului de certificare reinnoit
intr-un termen stabilit de RINA SIMTEX-OC, de obicei de 30 zile.
Termenul poate fi mai scurt in cazul in care operatorul aplica pentru
ajutor specific si cele 30 zile depasesc termenul pentru
eliberarea certificatului
Inainte de eliberarea documentului de certificare reinnoit
intr-un termen stabilit de RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE
ECOLOGICA, de obicei de 30 zile. Termenul poate fi mai scurt in
cazul in care operatorul aplica pentru ajutor specific si cele 30 zile
depasesc termenul pentru eliberarea certificatului
Inainte de eliberarea documentului de certificare reinnoit
In acest caz se mai acorda un termen si se aduc la cunostinta
operatorului ce masuri se iau in cazul in care nu se transmit
actiunile corective in noul termen

In cazul in care nu se iau actiunile necesare in vederea rezolvarii neconformitatilor in termenul stabilit, RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA va
aplica una dintre sanctiunile majore descrise mai jos, in functie de caz.
b) Reducerea domeniului certificarii
Reducerea domeniului de certificare presupune anularea imediata a certificarii pentru o parte din produsele certificate (in cazul anularii certificarii pentru
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toate produsele, auto mat certificarea va fi retrasa).
In acest caz, produsele respective sunt declasate la status conventional si nu mai pot face referire la certificarea ecologica sau la RINA SIMTEX-OC.
Sanctiunile aplicate sunt:
1) Declasare produs/lot/serie (DP)
2) Declasare suprafata (DS): sanctiunea se aplica automat si produselor provenite de pe suprafatadeclasata=>DS+DP
Aceasta masura se aplica in urmatoarele cazuri:
Neconformitatii majore identificate in timpul activitatilor de evaluare;
Neconformitatii minore nerezolvate in termenul stabilit;
1) La cererea clientului, atunci când nu se mai doreste utilizarea certificarii pentru unul sau mai multe produse (reducere domeniu certificare);
2) Modificarea schemei de certificare – care implica imposibilitatea conformarii cu cerintele pentru unele produse
In toate aceste cazuri produsele declasate sunt eliminate din documentul de certificare iar in caz de reducere ca urmare a unor neconformitati, se notifica
MADR si celelalte organisme de control.

c) Suspendarea certificarii
Suspendarea presupune interzicerea operatorului comercializarea pentru o perioada determinata a produselor cu indicatii privind metoda de productie ecologica
in etichetarea si promovarea produselor. RINA SIMTEX-OC formuleaza scrisori de sanctiune prin care comunica clientului urmatoarele:
1) Motivele care au stat la baza suspendarii si durata suspendarii (daca este cazul);
2) Actiunile necesare pentru a ridica suspendarea si a restabili certificarea pentru produsele in concordanta cu schema de certificare;
3) Orice alte actiuni cerute de schema de certificare
Aceasta masura se aplica in urmatoarele cazuri:
1) Neconformitati majore identificate in timpul activitatilor de evaluare;
2) Neconformitati minore nerezolvate intermenul stabilit;
3) La cererea clientului – atunci când operatorul face o solicitare scrisa catre RINA SIMTEX-OC privind amânarea certificarii dintr-un motiv intemeiat
(perioada fara activitate ecologica, reorganizare etc);
4) Modificarea schemei de certificare – care implica neconformarii cu cerintele pentru unele produse insa operatorul poate lua masuri adecvate astfel
incât produsul sa devina din nou conform
5) Forta majora: imposibilitatea RINA SIMTEX-OC de a efectua serviciile de inspectie si certificare datorate unor evenimente de forta majora
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In cazul in care se ia masura de suspendare, se notifica MADR si celelalte organisme de control.
Urmarile suspendarii:
La finalul acestei perioade, certificarea poate reincepe, poate fi redusa, retrasa sau poate inceta. Pe perioada suspendarii, contractul de certificare ramâne
valid si operatorul se afla inca sub controlul RINA SIMTEX-OIC PRODUCTIE ECOLOGICA.
1) Reinceperea certificarii poate presupune reluarea activitatilor de evaluare, analiza, decizie si emiterea de documente de certificare actualizate.
Reinceperea poate fi facuta doar daca la finalul perioadei de suspendare operatorul demonstreaza ca a luat masuri suficiente si adecvate pentru a
asigura conformitatea produselor. Daca certificarea este reluata dupa suspendare, RINA SIMTEX-OC face toate modificarile necesare in documentele
oficiale de certificare, in informatiile publice prin modificarea listei operatorilor certificati, cu scopul de a se asigura ca exista toate indicatiile adecvate ca
produsul continua sa fie certificat.
2) In cazul operatorilor care au primit sanctiunile Declasarea produsului/lot/serie de productie (DP)*, Declasare suprafata si
produs/lot/serie de productie (DS si DP)* DS, Suspendarea activitatii operatorului1 suspendarea se finalizeaza cu refuzul
certificarii.
d) Retragerea certificarii
➢ Retragerea certificarii presupune anularea certificarii tuturor produselor operatorului prin retragerea certificatului emis si incetarea contractului de
certificare.
➢ Aceasta masura se aplica in cazul nerespectarii cerintelor de certificare:
1) In cazul excluderii operatorului din sistemul de agricultura ecologica: se interzice operatorului desfasurarea de activitati in sistemul de
agricultura ecologica in cazul incalcarii dispozitiilor in mod grav sau care provoaca efecte indelungate de la producerea /comercializarea produselor
cu indicatii privind metoda de productie (fraude, infractiunii, inselaciunii etc). Aceasta decizie este luata impreuna cu MADR.
2) Modificarea schemei – ce implica imposibilitatea conformarii cu cerintele schemei pentru toate produsele certificate;
3) Daca operatorul doreste recertificarea, trebuie solicitata o noua certificare si reluat intregul proces de certificare incepând cu etapa de solicitare
si analiza solicitarii. In cazul operatorilor exclusi (organizatii sau administratorii organizatiilor) din sistemul de agricultura ecologica, o noua solicitare
poate fi facuta dupa 5 ani.
e) Incetarea / rezilierea contractului
Incetarea contractului presupune incetarea permanenta si totala a certificarii ca urmare a rezilierii contractului, initiata de RINA SIMTEX-OC sau de operator.
Aceasta masura nu implica nerespectarea cerintelor de certificare.
Rezilierea contractului se poate realiza:
➢ Initiatadeoperator prin iesireadin sistemulde agriculturaecologica,dinproprieinitiativa: in acest caz transmite o cerere scrisa de reziliere, facând cunoscute
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cauzele pentru care se doreste rezilierea si data de la care doreste rezilierea;
➢ Initiata de operator prin transferul certificarii la un alt OC: in acest caz, operatorul va instiinta RINA SIMTEX-OC printr-o notificare scrisa, in care va
mentiona noul OC cu care intentioneaza sa colaboreze, in vederea schimbului de informatii dintre organismele de control (OC).
➢ Initiata de RINA SIMTEX-OC ca urmare a nerespectarii de catre operator a conditiilor contractuale - precum neefectuarea platii taxelor de certificare,
neacordarea accesului la facilitati/documente/informatii, imposibilitatea efectuarii evaluarii din cauza operatorului etc
➢ Initiatade RINA SIMTEX-OC daca operatorul nu respecta cerinte generale, precum:
1) Implicarea in activitati ilegale,
2) Suspiciune de activitati frauduloase si comportament inadecvat,
3) Comercializarea de produse conventionale periculoase, care reprezinta un pericol pentru om si mediu
➢ Initiata de RINA SIMTEX-OC ca urmare a pierderii contactului cu operatorul pe termen lung Contractul se va rezilia automat la data de 31 decembrie in
cazul in care s-a pierdut contactul cu clientul in acel an si nu s-a putut presta serviciu. La data rezilierii contractului inceteaza si valabilitatea documentului
de certificare.
RINA SIMTEX-OC are dreptul de a refuza o cerere de reziliere precum si transferul in oricare dintre cazurile de mai sus, si transmiterea dosarului de control
catre noul OC (in caz de transfer al certificarii) daca operatorul figureaza cu sold.
Din momentul in care se reziliaza contractul de certificare, operatorul are obligatia de a returna documentele oficiale valabile si de a opri de la valorificare
produsele care fac referire la certificarea RINA SIMTEX-OC
De la data rezilierii contractului nu se mai permite comercializarea produselor ecologice certificate de RINA SIMTEX-OC si nu se mai elibereaza certificate de
tranzactie.
Daca certificarea inceteaza, este suspendata, retrasa sau redusa, RINA SIMTEX-OC face toate modificarile necesare in documentele de certificare
(retragere certificate, modificare certificate), in informatiile publice prin modificarea listei operatorilor contractati/ certificati, in autorizarile pentru utilizarea
marcilor, prin retragerea dreptului de folosire a marcii de conformitate RINA SIMTEX-OC, cu scopul de a asigura ca operatorul nu mai furnizeaza nicio
indicatie ca produsul continua sa fie certificat de catre RINA SIMTEX-OC
12. Apelurile
Operatorul poate contesta decizia RINA SIMTEX-OC in scris in termen de 30 zile de la primirea deciziei de certificare.
RINA SIMTEX-OC verifica contestatia, o confirma iar apoi o trateaza in conformitate cu procedura aplicabila a RINA SIMTEX-OC de tratare a apelurilor disponibila
pe site-ul http://www.rinaromania.ro
Contestatia operatorului va fi analizata de catre Consiliul de Apel, iar decizia finala ii va fi adusa la cunostinta operatorului. Acesta trebuie sa puna la dispozitia
RINA SIMTEX-OC elemente noi care nu au fost inca aduse la cunostinta sau prezentate.
In perioada de tratare a apelului, prima decizie luata se aplica, aceasta nefiind suspendata.
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13. Reclamatiile
Operatorul poate transmite RINA SIMTEX-OC orice reclamtie referitoare la activitatea organismului, care nu are legatura cu deciziile de certificare luate, poate
fi adusa la cunostinta
Sesizarile si reclamatiile vor fi depuse in scris la sediul RINA SIMTEX-OC si vor fi inregistrate, confirmate si tratate conform procedurii de tartare a reclamatiilor
disponibila pe site-ul RINA SIMTEX-OC http://www.rinaromania.ro
14. Anexe
Anexa 1 - Definiti
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