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LISTA DE DIFUZARE 

Nr. 
crt. 

Nr.  
exemplar. 

Nr.Ed./ 
Nr.Rev. 

Locul de difuzare 
Data 

difuzarii 

 Nume, 
prenume, 

functie 
Semnatura 

destinatarului 
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LISTA DE APROBARI SI CONTROL AL REVIZIILOR 

Numar  
revizie 

Obiectul reviziei  
(capitole revizuite) 

Elaborat/ 
Data 

Verificat/ 
Data 

Aprobat/ 
Data 

Nume, prenume,  semnatura 
 

0 
 
 

 
Editie noua 

George 
Constandache/ 

01.03.2018 

Lascu Camelia/ 
04.03.2018 

Dan Cristian 
Matei / 

04.03.2018 

1 
 
 

Actualizare formulare procedura 
ca urmare a revizuirii procedurii 
PI 01 „Controlul documentelor” 

Actualizare documente de 
referinta; corelare denumire 

formulare  

George 
Constandache/ 

06.08.2018 

Floarea  
Buta/ 

07.08.2018 

Cristian Dan 
Matei / 

08.08.2018 

2 
 
 

Eliminare din text a ’’bauturilor 
spirtoase’’ 

George 
Constandache/ 

23.11.2018 

Floarea  
Buta/ 

23.11.2018 

Dan Cristian 
Matei / 

23.11.2018 

3 Actualizare documente de 
referinta, ca urmare a aparitiei 

Ord. 1412/08.10.2018 

George 
Constandache/ 

25.03.2019 

Floarea  
Buta/ 

25.03.2019 

Dan Cristian 
Matei / 

25.03.2019 

4 Actualizare ca urmare a 
schimbarii structurii organizatorice 

la nivel de RINA SIMTEX OC 

Costel 
RUSU/ 

19.08.2019 

Floarea  
BUTA/ 

20.08.2019 

Iuliana 
GRIGORIU / 
21.08.2019 

5 Actualizare ca urmare a extinderii 
acreditarii pentru alte domenii, 
altele decat cele pentru care 

RINA SIMTEX OC detine 
acreditare 

Mariana 
MIHAILA/ 

24.03.2020  
 
 

Floarea  
BUTA/ 

25.03.2020 

Iuliana 
GRIGORIU/ 
26.03.2020 

0 Actualizare ca urmare a: 
- schimbarii structurii 
organizatorice.  
- aparitie editie 16.09.2020 pentru 
Reg. Specific RENAR RS-8.2 OR;  
- Anexa 3 RE-01 editie 
02.04.2020;  

-Completare  tarife aplicabile 

Mariana 
MIHAILA/ 

28.09.2020  
 
 

Floarea  
BUTA/ 

29.09.2020 

Iuliana 
GRIGORIU/ 
30.09.2020 

1 Actualizare ca urmare a 
revizuirii Procedurii PO 01 
Initierea certificarii conformitatii 
produselor  3_0 12 2020 
-Completare  tarife aplicabile 
in urma auditului asistat 
efectuat de Renar 

Mariana 
MIHAILA/ 

22.12.2020  
 
 
 
 

Floarea  
BUTA/ 

23.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Iuliana 
GRIGORIU/ 
23.12.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Alessandro 
ROMEI 

23.12.2020 
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1 SCOP 

Prezentul regulament de tarifare are ca obiect stabilirea tarifelor pentru activităţile de evaluare a 
conformităţii produselor agricole si alimentare prestate de către personalul organismului de 
certificare produse, RINA SIMTEX-OC.                           

2  DOMENIU DE APLICARE  

Regulamentul se aplică de către organismul de certificare produse RINA SIMTEX-OC în relaţiile cu 
clienţii săi.                       
   
3  DOCUMENTE DE REFERINTA 

3.1 Standarde pentru acreditare  
-SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică 
produse, procese şi servicii 
 
3.2 Legislaţie  
-Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 
2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, cu modificările și 
completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.  
-Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei, din 18 decembrie 2013 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la 
stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate 
și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme 
procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare.  
-Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare 
-Hotărârea nr. 152 din 4 martie 2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi 
alimentare 
-Ordinul nr. 1412 din 8 octombrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea 
organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a 
activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor 
dobândi protecţia indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate 
(D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) 
-Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind 
aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui 
sistem de calitate a unui produs agricol şi/ sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la 
nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a 
sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/ sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului 
naţional. 

3.3  Documente RENAR 

-P-05 – Politica privind trasabilitatea metrologica a rezultatelor măsurărilor 
-P-13 – Politica privind tratarea reclamațiilor  
-P-16 – Politica privind tratarea neconformităților constatate la evaluarea OEC  
-P-17 – Politica privind supravegherea și reevaluarea  
-P-19 – Politica privind acreditarea în domeniile reglementate  
-P-21 – Politica privind suspendarea,restrangerea si retragerea acreditării  
-P-27 – Politica privind tratarea apelurilor 
-RE-01 – Regulament pentru acreditare  
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-RE-02 – Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la statutul de 
acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al 
acordurilor de recunoaştere multilaterală  
-RS-4 PR – Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifica produse, procese 
si servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013 
-RS-8.2 OR – Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare                

NOTA: Documentele RENAR sunt editiile valabile la data actualizarii procedurii/instructiunii.  
  
4  DEFINITII SI PRESCURTARI 

4.1 Definitii 

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile prevăzute în documentele de referinţă. 

4.2 Prescurtari 

În contextul procedurii se vor utiliza următoarele prescurtări:  

CCPA – Compartiment certificare conformitate produs agricol si alimentar  
RINA SIMTEX-OC - organism de inspecţie şi certificare conformitate  produse agricole si 
alimentare  
CP – Certificare conformitate produse agricole si alimentare  
PI – Procedură de Sistem 
ILP – Instrucţiune de lucru aplicabilă în activitatea de certificare conformitate Produse agricole si 
alimentare                         
RS – Responsabil de schemă certificare produse DOP/IGP/STG  
DOP - denumire de origine protejată  
IGP - indicaţie geografică protejată  
STG – specialitati traditionale garantate 
SMSA – Sistem de management al siguranței alimentului 

5  PROCEDURA 

5.1 Prin sistemul propriu de certificare RINA SIMTEX-OC asigură accesul tuturor furnizorilor/ 
grupurilor de producători/procesatori de produse agricole si alimentare aflate în domeniul său de 
certificare, în aceleaşi condiţii financiare şi fără nici o discriminare. 

Organismul de certificare trebuie să facă accesibile serviciile sale tuturor solicitanţilor ale căror 
activităţi sunt cuprinse în domeniul său de activitate declarat, fără să existe condiţii exagerate, 
financiare sau de altă natură. Accesul nu este condiţionat de mărimea grupului de 
producători/procesatori sau de calitatea sa de membru al oricărei asociaţii sau grup, iar certificarea 
nu este condiţionată de numărul certificatelor deja emise. 
 
5.2 Numărul de zile necesare evaluării precum şi numărul de membri ai echipei de control şi 
analiză sunt stabilite de RS, în funcţie de  numarul de angajati, numarul de puncte de lucru unde 
se realizează produsul si distanta la care se afla. 

5.3 Tarifele practicate de RINA SIMTEX-OC pentru activităţile prestate de personalul său de 
evaluare şi certificare a conformităţii produselor agricole si alimentare sunt prevăzute în tabelul 
nr.1. Aceste tarife nu includ TVA şi sunt stabilite pentru controlul/analiza finală unui punct de lucru; 
pentru mai multe puncte de lucru, tariful se majorează corespunzător cu numărul membrilor 
grupului aplicant şi complexitatea grupului aplicant (producător, ambalator, distribuitor, comerciant, 
etc). 

5.4 Tariful final al certificării conformităţii produsului se calculeză conform coloanei 2 din tabel.  
Tarifele sunt stabilite pentru inspecţia / auditarea unui punct de lucru. În situaţia în care solicitantul 
are mai multe puncte de lucru, tariful se majorează corespunzător cu numărul membrilor grupului 
aplicant şi complexitatea grupului aplicant (producător, ambalator, distribuitor, comerciant, etc.). 
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5.5 Valorile de contract ale activităţilor de evaluare şi certificare a conformităţii produselor se 
stabilesc în funcţie de complexitatea Caietului de Sarcini al produsului, complexitatea produsului 
supus procesului de evaluare a conformităţii, de complexitatea procesului de fabricaţie şi de modul 
de fabricaţie al produsului (sistem de management al calităţii implementat şi certificat / necertificat 
sau fără un sistem de management al calităţii şi altele).  
5.6 Pentru etapele de supraveghere tariful este stabilit în tabelul nr. 1 rândul nr. 6. 

5.7 Tarifele stabilite în tabelul nr.1 se vor modifica pe măsura aplicării lor în stabilirea valorilor 
contractuale pentru evaluările conformităţii produselor ce vor urma datei prezentului document.  

 
Tabel nr. 1 

Tariful activităţilor de evaluare a conformităţii produsului 

Nr. 
crt. 

Etape/ activitati Tarif / Etapă 
(€)  

0. 1. 2. 

1. Iniţiere certificare si contractare 
/Transmiterea mapei de documente informative; 
Analiza cererii oficiale de certificare; 
Desemnarea echipelor de control şi analiză; 
Stabilirea cerinţelor, elaborarea planului de 
încercări,  stabilirea laboratoarelor de încercări; 
Contractarea certificării şi contractarea 
încercărilor 

100 

 Evaluarea conţinutului Caietului de Sarcini 
/Analiză documentaţiei de produs (Caietul de 
sarcini) şi elaborarea Raportului de 
examinare/analiză a documentaţiei tehnice a 
produsului 

100 

2.  Control produs/ Stabilirea planului de control, 
a programului de eşantionare şi a planului de 
încercări; Efectuarea controlului; Prelevarea 
eşantioanelor;  Elaborare PV eşantionare; 
Elaborare Raport Control   

i

zi  x 300 + (K x 0,1 x C + 70) 

 Încercarea produsului/ Încercarea/analiza 
eşantioanelor 
Validarea metodelor de încercare (dacă e cazul) 
şi urmărirea relizării încercărilor;   Emiterea 
rapoartelor /buletinelor de încercări 

Conform tarifelor laboratoarelor de 
încercări 

 

3. Audit suplimentar în cazul consemnării de 
neconformităţi majore în urma controlului 
efectua în punctul(punctele) de lucru(în aceasta 
situaţie nu este obligatorie prelevarea de 
eşantioane); apar modificări în componenţa 
grupului aplicant-noi producători (este 
obligatorie prelevarea de eşantioane); apar 
modificării referitoare la zona geografica 
delimitata; modificari ale statutului legal, 
comercial, organizational sau dreptul de 
proprietate pentru grupul aplicant;  modificări ale 
Caietului de sarcini.    

i

zi  x 300 + (K x 0,1 x C + 70) 

4. Evaluare finală/ Analiza rapoartelor obţinute în 
urma controlului şi a rezultatelor încercărilor faţă 
de cerinţele referenţialelor; Elaborare Raport de 
Analiză; Propunerea asupra 
acordării/neacordării certificării către 

200/zi x nr. zile  
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Adminstratorul Rina Simtex OC SRL  
Decizia de acordare / neacordare a certificării 

 Emiterea certificatului 100 

5. 
 

Audit de supraveghere 
 i

zi  x 150 + (K x 0,1 x C + 70) 

6.  Refacerea certificatului 50 

zi  reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare  
   i  reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare  
 K distanţa în kilometri până la locul de desfăşurare a activităţii  
  C preţul mediu al combustibilului 

Acestea se referă la: 
- ofertele financiare şi calculaţiile de preţ 
 Costurile care se refera la cazare si masa  inspectorilor sunt  asigurate de client. Pentru 

asigurarea transportului  in cazul utilizarii altor mijloace de transport decat autoturismul, nu se 
aplica in formula de calcul (K x 0,1 x C + 70), iar costurile sunt asigurate tot de client. 
 
Controlul suplimentar se efectuează în urmatoarele situatii: 

- în cazul consemnării de neconformităţi majore în urma controlului(controalelor) 
efectuat(e) în punctul(punctele) de lucru; în aceasta situaţie nu este obligatorie prelevarea 
de eşantioane 

- apar modificări în componenţa grupului aplicant (noi producători); este obligatorie 
prelevarea de eşantioane 

- apar modificării referitoare la zona geografica delimitata; modificari ale statutului 
legal, comercial, organizational sau dreptul de proprietate pentru grupul aplicant;  
modificări ale Caietului de sarcini.    

 

 Stabilirea numarului de zile afectate activităţilor specifice: 
1. Producatori  individuali, furnizori de materii prime: 
       -  4/zi daca se gasesc la distante de  maxim 5 km   
       -  3/zi daca se gasesc la distante cuprinse intre 5 si 10 km   
       -  2/zi daca se gasesc la distante de  mai mari 10 km   
2. Unitati de procesare si/sau ambalare: 

- 2/zi  daca au un numar de angajati  implicati direct mai mic sau egal cu 15 
- 1/zi  daca au un numar de angajati  implicati direct cuprins intre 15 si 30 
-  durata se majoreaza cu 0,5 zile pentru  fiecare grup de 10 angajati, mai mare de 30 dar nu 
mai mult de 1 zi total/ unitate 

3. Analiza rapoartelor întocmite şi a rezultatelor încercărilor:  
-0,5 zile pentru fiecare grup de producători cuprins între 1 si 4;   

NOTA 1: Numărul de zile necesar efectuării activităţilor specificate se stabileşte în functie 
de complexitatea activităţii şi numărul de puncte de lucru  
NOTA 2: Prin „furnizor” se înţelege grupul aplicant, in sensul definiţiei din Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012, art. 3,    pct. 2  

 
Tarifele sunt exprimate în EURO si nu includ TVA   

6 RESPONSABILITATI 

6.1 Administratorul  

✓ aprobă tarifele pentru etapele de evaluare a conformităţii produselor 
  
6.2  Responsabil de schemă certificare produse DOP/IGP/STG  

✓ propune tarifele pentru etapele de evaluare a conformităţii produselor,  
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✓ aplică tarifele pentru etapele de evaluare a conformităţii produselor alimentare pentru 
elaborarea ofertelor de certificare şi pentru încheierea contractelor de certificare conformitate 
produse. 

6.3  Responsabil de schemă certificare produse DOP/IGP/STG adjunct 
✓ preia toate atribuţiile Responsabilului de schema certificare produse DOP/IGP/STG pe 

perioada absenţei acestuia din RINA SIMTEX-OC. 
                        
7  ANEXE 
- 
 


