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1 / 0 Elaborare initiala 10.11.2015 
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Revizuire cap. 5.6 si 5.7 

12.07.2016 

1 / 2 Revizuire capitol 5.5.2  11.08.2016 

1 / 3  Revizuire in urma auditului de evaluare RENAR - Ordin 895 / 2016  14.10.2016 

1 / 4 Modificare si actualizare Ordin nr. 895 / 2016 prin Ordin nr. 61 / 15.03.2017 27.04.2017 

1 / 5 Au fost eliminate mentiunile referitoare la grupele de activitate C si F, revizuire termeni 

folositi in procedura, revizuire cap. 5.7.4 

30.05.2017 

2 / 0 Revizuire cap. 5.5.2 - Introducere formular desemnare echipa de inspectiie cod QFO-TAR-

ECO-012-010 

27.12.2017 

2 / 1 Introducere formular Lista de verificare documente dosare de certificare, cap. 5.6 16.10.2018 

2 / 2 Introducere formular Solicitare eliberare certificat de tranzactie, cap. 5.7.3 29.08.2019 

2 / 3 Revizuire cap. 4 si cap. 5.7.1. - Introducere mentiuni cu privire la conditii exceptionale de 

prelungire a certificatului, atunci cand inspectia la fata locului nu se poate realiza (ex. 

Covid-19 sau conditii exceptionale de mediu) 

 

01.04.2020 

2 / 4 Revizuire cap. 5.5.7 si 5.7.1. – precizari suplimentare privind modul de desfasurare a 

inspectiilor in conditii de forta majora (ex. Covid-19 sau conditii exceptionale de mediu) + 

includere formular “Documente preinspectie” 

 

13.04.2020 

2 / 5 Introducere cap. 5.9 Transferul de exploatatie, renumerotare capitole 14.05.2020 

3 / 0 Actualizare Cap. 4 Documente de referinta 29.10.2020 

3 / 1 Actualizare cap. 2 (grupe de produse A, B, D), completari la cap. 5.7.4 (acordare autorizari 

privind utilizarea de seminte/ material saditor conventional), 5.4.1 (adaugare mentiuni 

privind rotatia inspectorilor) 

19.07.2021 

3 / 2 Actualizare Cap. 1, 2, 3, 4, 5 referiri la 5.16, 7, 8 14.09.2021 

3 / 3 Actualizare Cap. 4 Documente de referinta, cap. 5.7 09.12.2021 

3 / 4 Actualizare Cap. 4 Documente de referinta 03.01.2022 

3 / 5 Observatii MADR – actualizare lista domenii, stergere referiri la grup de operatori, modif. 

Cap. 5.7.4, scoatere cap. 5.16, introducere cap. 5.7.7 certificat temporar 

23.02.2022 
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1. SCOP 

Prezenta procedura are drept scop descrierea regulilor si conditiilor generale privind 
desfasurarea procesului de inspectie si certificare a conformitatii produselor rezultate din 
productia ecologica pe care operatorul trebuie sa le cunoasca si sa le aplice in propria 
activitate.   

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedura este destinata informarii  operatorilor asupra modului de lucru al TAR-
ECO in procesul de inspectie si certificare a conformitatii produselor rezultate din productia 
ecologica pentru urmatoarele domenii: 
 
a) plante şi produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminte si alte materiale de 
reproducere a plantelor (limitare la plante si produse vegetale neprelucrate) 
b) animale şi produse de origine animală neprelucrate; 
d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca 
alimente; 
f) vin; 
g) alte produse enumerate în anexa 1 la prezentul regulament sau necuprinse în 
categoriile anterioare: 
g1) drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; 
g2) mate', porumb dulce, frunze de viţă, miezuri de palmier, muguri de hamei şi alte părţi 
comestibile ale plantelor şi produse obţinute din acestea; 
g6) ceară de albine; 
g7) uleiuri esenţiale; 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

3.1. DEFINITII: 
3.1.1. Conform manualului SM, cod QMM-TAR-ECO, editia / revizia in vigoare 
3.1.2. SR EN ISO/CEI 17000:2020 – Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii 
generale  
3.1.3. „Organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau un organism recunoscut de 
Comisie, sau de o ţară terţă recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în 
ţările terţe în scopul importului de produse ecologice sau de produse în conversie în 
Uniune 
3.1.4. „Produs ecologic” – înseamnă un produs care provine din producţia ecologică, altul 
decât un produs obţinut în timpul perioadei de conversie menţionate la articolul 10 din 
Reg.848/2018. Produsele obţinute din vânatul sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt 
considerate produse ecologice. 
3.1.5. „Certificarea” – procedura prin care organismele de inspectie si certificare acreditate 
/ aprobate furnizeaza operatorului un certificat de conformitate, in urma unei inspectii, din 
care rezulta ca produsele respective, tehnologia aplicata sau sistemele de control ale 
acestuia sunt conforme cu metodele folosite in agricultura ecologica. Certificatul emis de 
catre TAR-ECO arata ca operatorul a implemetat si mentinut un sistem de productie si 

DocuSign Envelope ID: DB39089D-4DD9-4BF6-A556-84D613B6100E

file:///C:/Users/ro-mir/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp71176/12047770.htm


TŪV AUSTRIA ROMANIA 
 

Procedură documentată TŪV AUSTRIA ROMANIA 
QPS-TAR-ECO-012 

QPS-TAR-ECO-012 ed.3/rev. 5 Pag 3 din 16 

 

prelucrare ecologic in concordanta cu legislatia comunitara si nationala in vigoare, precum 
si cu procedurile specifice ale TAR-ECO. 
 
3.2.  PRESCURTARI: 
3.2.1. Conform manualului SM, cod QMM-TAR-ECO, editia / revizia in vigoare. 
3.2.2. SM – Sistem de Management  
3.2.3. DADR: Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 
3.2.4. MADR: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
3.2.5. TAR-ECO –TÜV AUSTRIA ROMANIA – Centru de Competenta Certificari Produse 
Ecologice 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

4.1. Manualul SM, cod QMM-TAR-ECO ed./rev. în vigoare; 
4.2. SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care 
certifică produse, procese și servicii; 
4.3. RE-01 Regulament acreditare RENAR; 
4.4.  RE-02 Regulament privind utilizarea marcii nationale de acreditare 
4.5. RS-4 PR Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifică 
produse, procese și servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013; 
4.6. EA-3/12 M:2020 Politica EA pentru Acreditarea Certificării Producției Organice; 
4.7. SR EN ISO/CEI 17000:2020 – Evaluarea conformității. Vocabular și principii 
generale; 
4.8. SR EN ISO/CEI 17011:2018 – Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru 
organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității; 
4.9. SR EN ISO/CEI 17020:2012 – Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de 
organisme care efectuează inspecții; 
4.10. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări și etalonări; 
4.11. SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme 
care oferă auditarea și certificarea sistemelor de management; 
4.13. REGULAMENT nr. 279 din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte controalele şi alte măsuri de asigurare a trasabilităţii şi conformităţii în cadrul 
producţiei ecologice şi etichetarea produselor ecologice 
4.14. REGULAMENT nr. 625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale 
4.15. ORDIN nr. 312 din 5 noiembrie 2021 privind organizarea sistemului de control şi 
certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora 
în agricultura ecologică; 
4.16. ORDONANŢĂ DE   URGENŢĂ nr.   34   din   17   aprilie   2000   privind   produsele 
agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulterioare;  
4.17. ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice; 
4.18. Regulament specific de acreditare in domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. 848/2018 al Parlamentului si al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea 
produselor ecologice; 
4.19. Alte documente EA, IAF aplicabile; 
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4.20. Politica RENAR Cod: P-29 / 19.03.2020 - Politica privind managementul 
evenimentelor sau a circumstantelor extraordinare care afecteaza RENAR, organismele 
de evaluare a conformitatii si clientii acestora; 
4.21. REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 
martie 2020 privind masurile temporare de limitare a riscurilor pentru sanatatea umana, a 
animalelor si a plantelor si pentru bunastarea animalelor in timpul anumitor perturbari 
grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzata de noul 
coronavirus (COVID-19). 

5. PROCEDURA 

5.1 Initierea procesului 
 

Decizia operatorului de a incepe certificarea conformitatii produselor rezultate din 
productia ecologica se va lua in urma studierii prezentei proceduri, precum si a insusirii 
prevederilor documentelor din legislatia comunitara si nationala in vigoare care 
reglementeaza productia ecologica. 
 
5.2 Documentele necesare initierii procesului de certificare 
 

5.2.1 Initierea certificarii se face de catre operator prin contactarea TAR-ECO. 
Operatorului i se pun la dispozitie informatii referitoare la procesul de inspectie si 
certificare a produselor ecologice, precum si urmatoarele documente, care sunt disponibile 
pe site-ul TAR, sectiunea certificari produse ecologice: 
• Solicitare pentru certificarea produselor ecologice (conform procedurii de sistem 
“Solicitarea si analiza solicitarii de certificare” cod QPS-TAR-ECO-010);  
• Procedura “Tratarea apelurilor, reclamatiilor si contestatiilor” cod QPS-TAR-ECO-013; 
• Regulamentele europene aplicabile (Reg.848/2018 s.a.). 
 

5.2.2 Solicitarea completata de operator este transmisa la TAR-ECO pentru evaluare si 
ofertare. TAR-ECO transmite operatorului un tarif pentru vizita/vizitele de inspectie, 
certificare. Oferta ii este trimisa  operatoruluiimpreuna cu conditiile generale sau tehnice, 
dupa caz. In cazul acceptarii ofertei de catre operator, i se transmit acestuia urmatoarele 
documente: 
• Contractul de certificare; 
• Politica privind modul de utilizare a certificatului de conformitate si a marcii de 
certificare, anexa 7 a QMM-TAR-ECO si 
• “Catalogul de sanctiuni“. 
  

5.2.3 In urma acceptarii documentatiei TAR-ECO ce i-a fost transmisa,  operatorul 
returneaza la TAR-ECO urmatoarele documentele: 
• Contractul de certificare, semnat  
(Conditiile contractului sunt clarificate si convenite cu solicitantul. Acesta este redactat in 2 
exemplare, ambele cu valoare de original. Data limita de trimitere a contractului semnat 
este 15 zile de la primirea acestuia). 
• Fisa de inregistrare a operatorului (la DADR), completata conform cerintelor Autoritatii 
Competente (MADR) (detalii la www.madr.ro, sectiunea Agricultura ecologica) 
Nota: Netransmiterea de catre operator a fisei de inregistrare opreste, in aceasta faza, 
procesul de certificare 
• Documente suplimentare specifice activitatii operatorului, dupa caz: 
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- documentele Sistemului de Management;  
- documentele Sistemului de Control Intern  
- copie Certificat de inmatriculare / document de atestare personalitate juridica  
- copie de pe statutul legal / actul constitutiv, precum si alte documente care au ca scop 
clarificarea situatiei specifice de aplicatie a operatorului, cum ar fi: acte de proprietate (titlu 
de proprietate sau contracte, care sa justifice utilizarea suprafetelor de teren declarate) si 
dupa caz, autorizatii necesare, specifice domeniului de activitate; 
- cartografierea terenului (imagine cadastrala) s.a. 
 
5.3 Evaluarea documentatiei depuse de solicitant 
 

TAR-ECO verifica documentele transmise de operator daca sunt complete. Rezultatul 
evaluarii este comunicat solicitantului. Atunci cand documentatia este corecta si completa 
se poate planifica urmatoarea etapa, iar daca documentatia este incompleta se va face 
completarea ei de catre solicitant intr-un termen stabilit de comun acord, dar care sa nu 
depaseasca 30 zile de la depunerea cererii. 
 

5.4 Stabilirea echipei de inspectie si a Planului de inspectie 
 
 

5.4.1 Pentru efectuarea inspectiei si tinand seama de natura produsului solicitat spre 
certificare, TAR-ECO stabileste echipa de inspectie ce se va deplasa la operator pe baza 
Formular desemnare echipa de inspectie cod QFO-TAR-ECO-012-010. Se tine cont in 
desemnarea inspectorilor, atunci cand este posibil, ca un inspector sa nu realizeze 
consecutiv mai mult de 3 ani la rand inspectii la acelasi operator. 
TAR-ECO asigura obiectivitatea si impartialitatea inspectiilor conform procedurii de sistem 
“Asigurarea impartialitatii” cod QPS-TAR-ECO-011. 
 

5.4.2 Operatorul este instiintat asupra componentei echipei de inspectie prin “Plan de 
inspectie” cod QFO-TAR-ECO-012-001 (anexa 1) (transmis prin email / fax) si are dreptul 
sa solicite schimbarea componentei echipei de inspectie doar daca are motive intemeiate 
si justificate sa o faca. Solicitantul este obligat sa analizeze Planul de inspectie si sa il 
retransmita semnat la TAR-ECO. 
 

5.4.2.1 In cadrul inspectiilor anuntate, in cazul in care operatorul nu dispune de email / fax, 
acestuia i se va transmite telefonic componenta echipei de inspectie lucru ce va fi 
consemnat pe planul de inspectie. La fata locului planul de inspectie va fi semnat de catre 
operator. 
 

5.4.3 Solicitantul poate cere ca la inspectiile facute de TAR-ECO sa fie prezent un 
consultant care a participat la proiectarea si implementarea sistemului de productie 
ecologic. Acesta poate fi prezent ca observator, neavand dreptul de a interveni in procesul 
de inspectie. 
 

5.4.4 Inspectorii vor avea disponibile cu ocazia inspectiei pe teren urmatoarele documente 
(format hartie sau informatic): regulamentul 848/2018 si regulamentele conexe, listele de 
verificare specifice domeniului inspectat, plan de inspectie, fisa de inregistrare a 
operatorului si alte documente suplimentare, formular raport de inspectie pe teren, catalog 
sanctiuni s.a. 
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5.5 Inspectia 
 

5.5.1 Procesul de inspectie se desfasoara conform procedurii de sistem “Procedura 
standard de inspectie / control” cod QPS-TAR-ECO-009. 
 

5.5.2 Dupa fiecare vizita, pe baza anexelor 4, 5, 7, 8, 9, 11 si 13 ale procedurii de sistem 
“Procedura standard de inspectie / control” cod QPS-TAR-ECO-009 in functie de 
domeniul inspectat se redacteaza un “Raport de inspectie pe teren” (formular cod QFO-
TAR-ECO-009-002, anexa 2), ce contine neconformitatile identificate cu ocazia 
inspectiei, sanctiunile aferente, data si semnatura inspectorului TAR-ECO si operator.  
O copie a raportului de inspectie pe teren va fi inmanata operatorului sau transmisă 
acestuia în maximum 10 zile de la data efectuării inspecţiei. 
 
Contestarea neconformitatilor se face prin apel conform procedurii “Tratare apeluri, 
reclamatii, contestatii” cod QPS-TAR-ECO-013 in cazul in care operatorul nu este de 
acord cu neconformitatile. 
Din continutul raportului de inspectie pe teren semnat de catre inspector si 
reprezentantul operatorului trebuie sa reiasa clar ca, in caz de nereguli sau incalcari ale 
regulilor de productie ecologica, operatorul a luat la cunostinta de continutul acestora si 
de eventualele sanctiuni (anexa 12).  
Operatorul are obligatia sa faca analiza cauzelor si sa stabileasca masurile si termenele 
de implementare in vederea acceptarii de catre TAR-ECO; toate acestea vor fi 
completate in raportul de inspectie pe teren. 
In cazul in care masurile propuse de operator sunt considerate inadecvate, TAR-ECO 
solicita refacerea analizei neconformitatilor in termen de 5 zile lucratoare de la data 
transmiterii informarii ca acestea sunt inadecvate. 
Dovezile de inlaturare a neconformitatilor se vor transmite conform termenelor stabilite 
de operator si acceptate de TAR-ECO. 
Dupa primirea dovezilor de inlaturare a neconformitatilor, inspectorul completeaza zona 
alocata lui  in cadrul “Raport de analiza a dosarului de control” (formular cod QFO-TAR-
ECO-012-007) si face recomandare privind neacordare / eliberare / retragere / 
mentinerea valabilitatii certificatului. 
 

5.5.3 Verificarea indeplinirii cerintelor se face de catre inspector in cadrul urmatoarei 
inspectii sau prin inspectii ulterioare (anuntate sau neanuntate). 
 

5.5.4 In functie de specificul activitatii, echipa de inspectie poate sa preleveze esantioane 
(sol, produs finit etc.). Esantioanele sunt prelevate, de regula, in situatia existentei unor 
dubii privind nerespectarea cerintelor Reg.848/2018 (suspiciuni privind utilizarea 
substantelor chimice de sinteza, utilizarea OMG-urilor etc.). Prelevarea aleatorie de 
esantioane din produsele ori materialele folosite in procesul de productie sau/si prelucrare, 
in vederea executarii analizelor chimice pentru detectarea substantelor chimice interzise 
se va face in cazul in care inspectorii vor considera necesar. In cazul descoperirii unor 
neconformitati TAR-ECO va informa solicitantul cu privire la acest aspect. Modul de 
prelevare a probelor se desfasoara conform procedurii de lucru cod QPL-TAR-ECO-001. 
 

5.5.6 Pe baza experientei profesionale inspectorii TAR-ECO vor analiza si alte aspecte 
conexe care vor duce la crearea unei imagini complete asupra sistemului de productie al 
operatorului si a altor aspecte legate de agricultura ecologica. 
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5.5.7 In cazul unor situatii de forta majora (ex: razboi, greva, revolte, instabilitate politica, 
tensiune geopolitica, terorism, crima, pandemie, inundatii, cutremur, hacking-uri 
computerizate rauvoitoare, alte dezastre naturale sau provocate de om), cand inspectiile 
fizice la fata locului (atat cele anuale cat si cele suplimentare) nu se pot realiza in perioada 
optima, valabilitatea certificatului poate fi prelungita pentru o perioada de 6 luni, in baza 
unui control al documentelor (inclusiv a documentelor contabile) aferente activitatii 
ecologice a operatorului de la ultima inspectie anuala si pana la data verificarii prezente. 
Cand apare aceasta situatie, TAR-ECO stabileste un plan de actiune cu operatorul. 
 
Procesul consta in parcurgerea urmatoarelor etape: 
- solicitarea unor informatii (* de la operator privind efectele situatiei de forta majora la 
acesta.  
(* NOTA 1: informatiile colectate de TAR-ECO ar trebui sa includa urmatoarele, dupa caz: 
- cand va putea operatorul sa functioneze normal? 
- daca operatorul va trebui sa utilizeze alte locatii de fabricatie si / sau distributie. In caz afirmativ, acestea sunt incluse in certificarea 
curenta sau vor trebui evaluate? 
- daca operatorul dispune de un plan de recuperare dupa dezastre sau un plan de interventie de urgenta si daca a fost implementat 
planul si acesta a fost eficace? 
NOTA 2: daca contactul cu operatorul nu poate fi efectuat, TAR-ECO urmeaza cap. 5.12 din prezenta procedura – Suspendarea si 
retragerea certificarii. 

 - analiza informatiilor primite  
 - decizia privind efectuarea inspectiei - se poate lua decizia efectuarii inspectiei la fata 
locului (cf. cap. 5.5 din prezenta procedura si cu luarea tuturor masurilor specifice 
anticontaminare – echipament de protectie adecvat, pastrarea distantei fata de personalul 
operatorului, spalarea mainilor s.a.) sau, ca metoda alternativa de evaluare a operatorului 
pe termen scurt (atunci cand riscul de continuare a certificarii este scazut), se parcurg 
etapele de mai jos; 
- este contactat operatorul si i se solicita pe email completarea formularului “Documente 
preinspectie” cod QFO-TAR-ECO-012-013 (conform grupelor de produse specifice 
operatorului) plus transmiterea documentelor solicitate conform acestui formular; 
Nota: REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 
privind masurile temporare de limitare a riscurilor pentru sanatatea umana, a animalelor si a 
plantelor si pentru bunastarea animalelor in timpul anumitor perturbari grave ale sistemelor de 
control ale statelor membre determinate de boala cauzata de noul coronavirus (COVID-19) – Art. 5: 
In mod exceptional, controalele oficiale si alte activitati oficiale pot fi efectuate: 
(a) in cazul analizelor, testelor sau diagnosticarilor care sunt efectuate de catre laboratoarele oficiale, de 
catre orice laborator desemnat in acest scop de catre autoritatea competenta cu titlu temporar;  
(b) in cazul reuniunilor fizice cu operatorii si cu personalul acestora in contextul metodelor si al tehnicilor de 
control oficial mentionate la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin intermediul mijloacelor 
disponibile de comunicare la distanta 

- inspectorul TAR-ECO analizeaza documentele transmise si, functie de situatie, poate 
solicita informatii suplimentare; 
- inspectorul TAR-ECO completeaza lista/ele de verificare conform “Procedura standard 
de inspectie / control” cod QPS-TAR-ECO-009 precum si “Raport de inspectie pe teren” 
cod QFO-TAR-ECO-009-002; 
- evaluarea dosarului de certificare (cap. 5.6) 
- emitere certificat cu valabilitate 6 luni (cap. 5.7.1) 
Inspectia fizica la fata locului (cu luarea tuturor masurilor specifice anticontaminare, dupa 
caz – echipament de protectie adecvat, pastrarea distantei fata de personalul operatorului, 
spalarea mainilor s.a.) se va efectua in cele 6 luni de prelungire a certificatului daca 
situatia de forta majora dispare. 
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In cazul operatorilor nou intrati in sistemul ecologic si care nu detin o certificare ecologica 
anterioara, precum si a celor care solicita extindere, nu este posibila certificarea acestora 
in situatiile de forta majora prezentate mai sus. 
 

5.6 Evaluarea dosarului de certificare 
 

Dupa incheierea procesului de inspectie si completarea dosarului de control, acesta din 
urma este analizat de catre Responsabilul Centrului de competenta certificari produse 
ecologice / personal decident care ia, pe baza Raportului de analiza a dosarului de control 
cod QFO-TAR-ECO-012-007, decizia pentru acordarea sau respingerea certificarii de 
produs solicitata.  
 

Dosarul de control este pastrat in arhiva TAR-ECO (in copie si/sau original) 5 ani de la 
incetarea contractului de inspectie si certificare. Pentru fiecare dosar de control se 
intocmeste “Lista de verificare documente dosare de certificare” cod QFO-TAR-ECO-012-
011. 
 

5.7 Acordarea Certificatului 
 

Extras din Reg.848/2918: 
Art. 35: Certificatul 

(1) Autorităţile competente sau, după caz, autorităţile de control sau organismele de control furnizează 
un certificat oricărui operator  

(2) care şi-a notificat propria activitate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) şi care respectă 
prezentul regulament. Certificatul: 

a) se eliberează, ori de câte ori este posibil, în format electronic; 
b) permite cel puţin identificarea operatorului, categoria de produse vizate de certificat şi perioada de 
valabilitate a acestuia; 
c) certifică faptul că activitatea notificată respectă prezentul regulament; şi 
d) se eliberează în conformitate cu modelul prezentat în anexa VI. 

Eliberarea certificatelor intra in sarcina Directorului General pe baza deciziei de certificare 
venite de la Responsabilul Centrului de competenta certificari produse ecologice / 
personal decident. 
Pentru atestarea conformitatii produselor rezultate din productia ecologica cu schema de 
certificare, TAR-ECO  emite urmatoarele tipuri de certificate: 
- Certificat cod QFO-TAR-ECO-012-002 (model prezentat in anexa 2); 
- Certificat de tranzactie cod QFO-TAR-ECO-012-004 (model prezentat in anexa 4). 
 

5.7.1 Certificatul este eliberat pentru productia ecologica certificata sau in perioada de 
conversie, conform Reg.848/2018, este intocmit conform anexei VI a Reg.848/2018, 
actualizare conform Reg.1006/2021, are valabilitate un an de la data emiterii si poate fi 
reinnoit anual in urma efectuarii inspectiilor.  
 

In cazul unor situatii de forta majora (ex: razboi, greva, revolte, instabilitate politica, 
tensiune geopolitica, terorism, crima, pandemie, inundatii, cutremur, hacking-uri 
computerizate rauvoitoare, alte dezastre naturale sau provocate de om), cand inspectiile 
fizice la fata locului (atat cele anuale cat si cele suplimentare) nu se pot realiza in perioada 
optima, dupa parcurgerea etapelor prezentate la cap. 5.5.7, se emite certificat cu 
valabilitate 6 luni. 
Nota: daca situatia de forta majora persista si dupa cele 6 luni de prelungire initiala a 
certificarii, atunci certificarea va fi prelungita pentru alte 6 luni. 
Dupa inspectia la fata locului va fi emis un nou certificat cu o valabilitate de 1 an de la data 
expirarii certificatului initial. 
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In aceste situatii exceptionale, perioada dintre doua inspectii fizice la fata locului nu va 
depasi 18 de luni. 
 

5.7.2 Certificatul eliberat pentru perioada de conversie la productia ecologica poate fi 
folosit de operatori pentru informarea clientilor sai de intrarea in sistemul de inspectie 
ecologica. Acest certificat se elibereaza in urma efectuarii unei inspectii conform prezentei 
proceduri si nu permite operatorului comercializarea de produse cu referire la agricultura 
ecologica. 
In perioada de conversie operatorul poate solicita recunoasterea retroactiva a perioadei de 
conversie, conform anexei nr. 12 din ordinul 312/2021: PROCEDURĂ de recunoaştere 
retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie 
Cererea, certificatele transmise de operator si rezultatele incercarilor efectuate pe probele 
prelevate sunt evaluate de personal decident impreuna cu inspectorul care a efectuat 
inspectia la operator si se emite un aviz favorabil sau nu conform raportului prezentat la 
punctul II al anexei nr. 12 la Ordinul 312 / 2021 al MADR.  
Raportul TAR-ECO impreuna cu cererea si documentele justificative se transmit MADR 
care emite decizia finala. 
 

5.7.3 Certificatul de tranzactie trebuie sa fie solicitat de operator, (prin completarea 
formular “Solicitare eliberare certificat de tranzactie” cod QFO-TAR-ECO-012-012) pentru 
comercializarea de produse certificate sau obtinute in perioada de conversie in cadrul 
tranzactiilor comerciale efectuate de acesta in afara teritoriului Romaniei, in baza 
documentelor fiscale aferente. Acest certificat se emite in urma evaluarii initiale efectuate 
de personal decident impreuna cu inspectorul care a efectuat inspectia la operator /  ,si 
apoi impreuna cu director general se ia decizia finala referitor la acordarea certificatului de 
tranzactie si a celorlalte conditii de acordare (perioada, cantitate etc.). 
Certificatele de tranzactie pot fi emise si in format electronic si se elibereaza la data 
efectuarii tranzactiei pentru operatorii care comercializeaza cantitati mai mari de 500 kg in 
cazul produselor agricole neprelucrate si 100 kg in cazul produselor apicole si produselor 
agricole prelucrate (vezi ”Certificat de tranzactie” cod  QFO-TAR-ECO-012-004). 
 

5.7.4 La solicitarea operatorului, TAR-ECO poate acorda autorizari de la cerintele de 
productie ecologica privind utilizarea de seminte/ material saditor conventional si netratat 
(doar inainte de insamantare/ plantare). TAR-ECO va acorda autorizatia de autorizare in 
scris (conform Reg. (UE) 2018/848, anexa II si a OU 34/2000, Art.(5)). 
Inainte de solicitarea autorizarii,  operatorul se va asigura ca specia/varietatea pentru care 
doreste autorizarea, nu este disponibila in baza de date pentru semințe și material de 
înmulțire vegetativ disponibilă pe site-ul MADR, secțiunea de agricultură ecologică, 
conform “Cerere de acordare a autorizatiei de utilizare a semintelor sau a materialului de 
inmultire vegetativ care nu provin din agricultura ecologica“ cod QFO-TAR-ECO-012-008.   
Solicitarea va fi insotita, in functie de caz de documente justificative cum sunt: declarația 

furnizorului privind tratamentul aplicat semințelor, sau lipsa tratamentelor, lipsa OMG, 
dovezi ale indisponibilitatii pe piata a varietatii ecologice (raspunsuri de la furnizorii de 
seminte ecologice). 
 
Trasabilitatea completa a dovezilor aferente solicitarii autorizarii, vor fi verificate in cadrul 
inspectiilor ulterioare aprobarii autorizarilor.  
Cu exceptia autorizarii privitoare la seminte si material de plantat, toate aprobarile si 
autorizarile mentionate in reglementarile aplicabile, vor fi solicitate de la MADR (ex. sa 
folosesca animale conventionale in exploatatiile ecologice, sa extinda procentul de 
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animale nulipare in conditiile speciale mentionate de reglementari, sa utilizeze procedura 
de ecornare a animalelor, sa foloseasca planul de conversie graduala, sa se aprobe 
utilizarea de puicute conventionale de maximum 18 saptamani in exploatatiile ecologice 
etc.) prin TAR-ECO. 
In cazul solicitarii autorizarii de la durata perioadei de conversie, se va aplica Anexa nr. 12 
a Ordinului nr. 312/ 2021 al MADR (prezentata in “Solicitarea aprobarilor si autorizarilor din 
partea MADR” cod QFO-TAR-ECO-012-009), iar in cazul solicitarii autorizării pentru 
priponirea animalelor din ferme cu maximum 50 de animale (cu excepţia şeptelului tânăr) 
se va aplica Anexa nr. 13 a Ordinului nr. 312/ 2021 al MADR (prezentata in “Solicitarea 
aprobarilor si autorizarilor din partea MADR” cod QFO-TAR-ECO-012-009). 
 

5.7.5 Dupa acordarea tipurilor de certificate, TAR-ECO inregistreaza datele operatorului si 
datele certificatelor emise in softul specializat Audit Manager.  

Numarul certificatelor va avea urmatoarea forma: TAR ECO1 22 001 unde: 

 TAR   –  TUV Austria Romania 
 ECO1  –  Certificat  
 ECO3  –  Certificat de tranzactie 
 22  –  anul inregistrarii 
 001  –  nr. de inregistrare 

 

5.7.6 Contestatiile solicitantilor la deciziile privind certificarea se fac in termen de 5 zile de 
la primirea deciziei oficiale si sunt tratate conform procedurii “Tratarea apelurilor, 
reclamatiilor si contestatiilor” cod QPS-TAR-ECO-013. 
 
5.7.7 Certificat temporar 
Conform REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL 
REGULAMENTULUI (UE) NR. 848/2018 AL PARLAMENTULUI ȘI AL CONSILIULUI PRIVIND PRODUCȚIA 
ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE, RENAR Cod: RS-8.3 OR 
5.13 Documentație de certificare - Art. 7.7 din SR EN ISO/CEI 17065:2013  
În cazul în care OC eliberează certificate temporare pentru operatori/ grupuri de operatori preluați prin 
transfer, OC trebuie să se asigure că este menționat explicit că este un certificat temporar și care este 
valabilitatea acestuia.  
OC trebuie să se asigure că menționează explicit că este un certificat temporar și valabilitatea acestuia. 
Certificatele temporare trebuie să includă simbolul RENAR.  
OC trebuie să mențină o evidență clară a certificatelor temporare eliberate. 

In cazul preluarii prin transfer a operatorilor de la alte OC, se acorda prioritate in 
planificarea inspectiei la acei operatori si se parcurg etapele prezentate la 5.5, 5.6, 5.7.  
In cazul unor situatii de forta majora se parcurge procesul de control conform punctului 
5.5.7 al prezentei proceduri si se emite Certificat cod QFO-TAR-ECO-012-002 avand drept 
titlu “CERTIFICAT TEMPORAR”. In softul specializat Audit Manager si toate celelalte baze 
de date cu referire la tipurile de certificate emise de TAR-ECO se precizeaza clar 
certificatele temporare emise. 
Dupa efectuarea inspectiei pe teren se emite Certificat cod QFO-TAR-ECO-012-002 
avand drept titlu “CERTIFICAT” si se pastreaza numarul certificatului stabilit initial iar in 
softul specializat Audit Manager si bazele de date se actualizeaza statutul certificatului. 
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5.8 Certificarea operatorilor care detin certificat de conformitate emis de alt 
Organism de Certificare din agricultura ecologica 
 

TAR-ECO trebuie sa efectueze in perioada optima un control la operatorii care provin de la 
organisme de certificare care s-au retras din proprie initiativa sau carora le-a fost retrasa 
aprobarea de catre MADR. In cazul in care, in urma controlului si/sau analizei dosarului 
pus la dispozitie de organismul de certificare care s-a retras sau caruia i-a fost retrasa 
aprobarea, se constata ca operatorii au respectat regulile de productie ecologica, TAR-
ECO emite certificatul prevazut la cap. 5.7; in cazul in care organismului de certificare i-a 
fost retrasa aprobarea sunt controlati toti operatorii. 
 

In cazul in care TAR a preluat un operator care a reziliat contractul de prestari servicii cu 
alt organism de certificare, TAR are obligatia sa verifice neconformitatile constatate de 
organismul de certificare anterior si sa ceara dosarul de control de la acesta. 
 

TAR-ECO are obligatia sa verifice documentele contabile ale operatorilor. 
 
5.9 Transferul de exploatatie 
 

5.9.1 Preambul 
Ca urmare a faptului ca atat legislatia nationala cat si cea europeana privind agricultura 
ecologica nu prevede mentiuni cu privire la transferul exploatatiilor certificate ecologic de 
la un fermier la altul, se impune stabilirea pasilor de urmat atat pentru operatorii care 
transfera exploatatia (transfer partial sau total) cat si de catre operatorul care preia 
respectiva exploatatie. La baza acestui capitol a stat informarea A.P.I.A. (Agentia de Plati 
si Interventie pentru Agricultura) cu privire la definirea termenilor de realizare a transferului 
de exploatatie, si anume: 
Conform prevederilor art. 8 alin (1) din Reg. de punere in aplicare (UE) Nr. 809/2014, 
,,(a) "transferul unei exploatatii" inseamna vanzarea sau arendarea, sau orice alt tip de 
tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza; 
(b) "cedent" inseamna beneficiarul a carui exploatatie este transferata unui alt beneficiar; 
(c) "cesionar" inseamna beneficiarul caruia i se transfera exploatatia." 
Transferul de exploatatie se poate realiza oricand pe parcursul anului, in cazul in care 
operatorul a solicitat sprijin economic din partea APIA transferul trebuie sa se realizeze 
pana la momentul emiterii de catre APIA a deciziei de plata pe numele fermierului care 
transfera exploatatia agricola.  
 
Fermierul care preia exploatatia agricola (toate unitatile de productie din cadrul acesteia) 
depune la centrul local / sucursala judeteana sau a municipiului Bucuresti unde a fost 
depusa cererea de plata a fermierului care transfera exploatatia agricola Cererea pentru 
transfer de exploatatie / schimbarea formei de organizare (Anexa 26), pusa la dispozitie de 
catre APIA, insotita de documentele care au stat la baza transferului de exploatatie 
agricola: contract de vanzare-cumparare / arenda / inchiriere / concesionare / donatie / 
comodat sau altele asemenea si dovada contului bancar activ deschis la o unitate bancara 
de pe teritoriul Romaniei. Formularul de transfer de exploatatie este completat, semnat, 
stampilat, dupa caz, de catre cei doi beneficiari  si datat. Pe copia documentelor 
mentionate, cesionarul va inscrie "conform cu originalul" si va semna. 
ATENTIE: Terenul / animalele care face / fac obiectul unui contract de arenda / inchiriere / 
concesiune / comodat nu poate / pot fi transferat/e unui alt utilizator, in acest caz transferul 
reprezentand subarendare / subconcesionare / subinchiriere, operatiune juridica interzisa 
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de prevederile art. 1.847 din Legea nr. 711/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil. 
 
5.9.2 Transfer de exploatatie intre doi operatori controlati de catre TAR-ECO 
In termen de maxim 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatatie 
(totala sau partiala), cesionarul notifica TAR-ECO asupra transferului impreuna cu 
documentatia care a stat la baza transferului si anume:  

- dovada rezilierii contractelor de arenda si/sau de vanzare-cumparare pentru 
exploatatia care transfera terenurile; 

- contractele de arenda si/sau de vanzare-cumparare pentru exploatatia care preia 
terenurile; 

- trasabilitatea parcelelor transferate (harti APIA, harti cadastrale, extrase de carte 
funciara etc.) de unde sa reiasa congruenta dintre parcelele transferate/preluate;  
Aprobarea transferului se va face prin rezilierea sau modificarea contractului de prestari 
servicii incheiat intre TAR-ECO si cedent cat si incheierea unui nou contract de prestari 
servicii sau modificarea celui existent intre TAR-ECO si cesionar. 
Dupa aprobarea transferului atat cedentul cat si cesionarul sunt obligati sa notifice la 
Directia Agricola Judeteana in termen de maxim 10 zile calendaristice de la aprobarea 
transferului prin completarea documentului „ANEXA nr. 13: DECLARAŢIE PE PROPRIA 
RĂSPUNDERE pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse 
iniţial” pentru una dintre cele doua situatii in care se regaseste si anume transferul total a 
activităţii cu profil ecologic sau transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - 
producţie vegetală sau animală. 
Dupa aprobarea transferului si notificarea acestuia la Directia Agricola Judeteana, 
procesul de certificare, pentru exploatatia transferata, continua conform prezentei 
proceduri.  
 
5.9.3 Transfer de exploatatie intre un operator controlat TAR-ECO si un operator 
controlat de alt OC  
In cazul in care cedentul este controlat de catre TAR-ECO, acesta notifica TAR-ECO in 
termen de maxim 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatatie (totala 
sau partiala) cu privire la  transfer impreuna cu documentatia care a stat la baza 
transferului si anume:  

- dovada rezilierii contractelor de arenda si/sau de vanzare-cumparare pentru 
exploatatia care transfera terenurile; 

- noile contracte de arenda si sau de vanzare-cumparare pentru exploatatia care 
preia terenurile. 
Aprobarea transferului se va face prin rezilierea sau modificarea contractului de prestari 
servicii incheiat intre TAR-ECO si cedent si prin trasmiterea dosarului de control al 
cedentului pentru parcele ce au facut obiectul transferului catre OC-ul cesionarului pentru 
a demonstra si mentine trasabilitatea exploatatiei transferate.  
In cazul in care cedentul este controlat de un alt OC iar transferul de exploatatie se 
realizeaza catre un cesionar certificat de TAR-ECO, acesta din urma in termen de maxim 
10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatatie (totala sau partiala), 
notifica TAR-ECO anexand si datele de identificare ale cedentului. Impreuna cu solicitarea 
de transfer se vor transmite si urmatoarele documente: 

- dovada rezilierii contractelor de arenda si/sau de vanzare-cumparare pentru 
exploatatia care transfera terenurile; 
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- noile contracte de arenda si sau de vanzare-cumparare pentru exploatatia care 
preia terenurile; 

- trasabilitatea parcelelor transferate - preluate (harti APIA, harti cadastrale, extrase 
de carte funciara etc.) de unde sa reiasa congruenta dintre parcelele transferate/preluate;  

- copia documentului justificativ si a anexei acestuia emis de OC-ul cedentului de 
unde sa reiasa statusul terenului transferat-preluat.  
Aprobarea transferului se va face prin modificarea contractului de prestari servicii incheiat 
intre TAR-ECO si cesionar.  
Recunoastrea statutului terenului transferat-preluat se va realiza dupa efectuarea 
schimbului de informatii cu OC-ul cedentului si doar daca in urma acestui schimb de 
informatii se poate demonstra si mentine trasabilitatea exploatatiei transferate. 
Dupa aprobarea transferului, cesionarul este obligat sa notifice la Directia Agricola 
Judeteana in termen de maxim 10 zile calendaristice de la aprobarea transferului prin 
completarea documentului „ANEXA nr. 13: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial” una dintre 
cele doua situatii in care se regaseste si anume transferul total a activităţii cu profil 
ecologic sau transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie 
vegetală sau animală. 
Dupa aprobarea transferului si notificarea acestuia la Directia Agricola Judeteana procesul 
de certificare, pentru exploatatia transferata, continua conform prezentei proceduri. 
 
5.10 Politica privind utilizarea marcii de certificare productie ecologica a TUV 
AUSTRIA ROMANIA 
 

TUV AUSTRIA ROMANIA transmite  operatorilor certificati dreptul de utilizare a marcii de 
certificare TAR-ECO. 

Marca de certificare a productiei ecologice este marca inregistrata si proprietate a TUV 
AUSTRIA ROMANIA. 

Permisiunea utilizarii marcii de certificare TUV AUSTRIA ROMANIA este acordata numai  
operatorilor al caror certificat de conformitate pentru productie ecologica este valabil si 
acest lucru se va realiza in conformitate cu prevederile Politicii privind modul de utilizare a 
certificatului de conformitate si a marcii de certificare (anexa 7 a QMM-TAR-ECO) ce este 
de asemenea transmis  operatorilor certificati odata cu transmiterea certificatului de 
conformitate. 

Atunci cand certificatul de conformitate este suspendat sau anulat, operatorul este obligat 
sa intrerupa, conform contractului de certificare, utilizarea marcii de certificare. 

Operatorul certificat este obligat de a nu utiliza in niciun fel marca de certificare pentru alte 
produse aflate in afara domeniului certificarii acordate. 

Operatorii certificati au obligatia de a nu utiliza marca de certificare intr-un mod care ar 
putea aduce prejudicii TUV AUSTRIA ROMANIA sau ar putea induce in eroare referitor la 
certificarea sa. 

TUV AUSTRIA ROMANIA efectueaza controlul utilizarii marcii de certificare pe intreaga 
perioada de valabilitate a certificatului acordat. 
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Model marca de certificare: 

 
 
5.11 Etichetarea 
 

Operatorul isi elaboreaza propriul model de eticheta respectand indicatiile din 
Reg.848/2018 CAPITOLUL IV: ETICHETAREA si din „Manual de utilizare al logoului 
comunitar” (detalii la detalii la www.madr.ro, sectiunea Agricultura ecologica) si-l transmite 
la TAR-ECO spre verificare. 
TAR-ECO are obligatia sa verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a 
produselor agroalimentare ecologice, sa aprobe  operatorilor folosirea pe eticheta a 
termenilor si indicatiilor obligatorii si sa avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea 
siglei "ae" (intocmita de operator conform model prezentat la www.madr.ro, sectiunea 
Agricultura ecologica), specifica produselor ecologice certificate. Cererea de solicitare 
avizata de TAR-ECO va fi transmisa de operator la MADR spre aprobare. 
 

5.12 Supravegherea detinatorilor de certificate si marci de conformitate 
 

TAR-ECO va efectua supravegherea  operatorilor conform ''Planului anual de inspectii” 
cod QFO-TAR-ECO-009-001 prin care se stabilesc datele activitatilor de supraveghere. 
Supravegherea se va face continuu, prin inspectii, pentru fiecare client si pe toata 
perioada de valabilitate a certificarii. Aceste inspectii pot fi anuntate in avans sau se pot 
face fara anuntare prealabila daca apar sesizari, informatii despre nerespectarea legislatiei 
comunitare si nationale in vigoare sau cand s-a depistat utilizarea abuziva a marcii de 
certificare. 
Inspectiile de supraveghere se pot face si la modificarea majora a sistemului de productie 
sau/si prelucrare cu elemente care ar putea afecta conformitatea cu regulamentul. 
Operatorii trebuie sa permita accesul echipelor de inspectie trimise pentru supraveghere. 
 

5.13 Suspendarea si retragerea certificarii 
 

5.13.1 TAR-ECO poate suspenda certificarea unui operator /  ,in urmatoarele cazuri: 
● in timpul vizitelor de supraveghere se constata ca nu sunt mentinute conditiile initiale 
de certificare; 
● operatorul se foloseste de certificat in mod necorespunzator; 
● operatorul nu achita costurile prevazute in contract; 
● operatorul nu aplica actiunile corective stabilite la inspectia anterioara; 
● TAR-ECO nu poate efectua inspectia de supraveghere din vina operatorului timp de 2 
luni de la data programata. 
Toate aceste masuri se pot lua pentru o perioada limitata. 
Suspendarea poate fi ridicata inainte de termen daca  operatorul dovedeste intocmirea si 
aplicarea unui program de actiuni corective, in vederea eliminarii deficientelor care au 
generat suspendarea si daca dovedeste ca a eliminat cauzele care au dus la aplicarea 
masurii. 
Suspendarea nu se adauga duratei de valabilitate a certificarii. 
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Pe durata suspendarii certificarii,  operatorilor le este interzisa folosirea marcii de 
conformitate. 
 operatorul este informat privind masura suspendarii prin “Suspendarea certificarii 
productiei ecologice”, cod QFO-TAR-ECO-012-005 (anexa 5). 
5.13.2 Retragerea certificatului de conformitate si a dreptului de utilizare a marcii de 
conformitate a TAR-ECO se face cand: 
● operatorul si-a incetat activitatea sau nu mai produce produsul respectiv; 
● nu s-a solicitat prelungirea certificarii dupa expirare; 
● nu s-au respectat de catre operator prevederile "Contractului de certificare"; 
● nu s-au aplicat la termenele convenite actiunile corective stabilite in urma inspectiei; 
● producatorul si-a restrans domeniul de activitate; 
● producatorul si-a intrerupt activitatea; 
● nu s-au achitat tarifele aferente; 
● producatorul a renuntat din proprie initiativa la certificare. 
 operatorul este informat privind masura retragerii certificatului de conformitate si a 
dreptului de utilizare a marcii de conformitate a TAR-ECO prin “Retragerea certificarii 
productiei ecologice”, cod QFO-TAR-ECO-012-006 (anexa 6). 
5.13.3 TAR-ECO stabileste un plan de actiuni corective pentru fiecare intrebuintare 
abuziva a documentelor de certificare emise pe piata. 
5.13.4 Suspendarea si retragerea certificatului si a dreptului de utilizare a marcii de 
conformitate sunt decizii ale Directorului general TAR. 
 

5.14 Tratarea reclamatiilor, apelurilor si contestatiilor 
 

Tratarea reclamatiilor, apelurilor si contestatiilor se realizeaza conform procedurii “Tratarea 
apelurilor, reclamatiilor si contestatiilor” cod QPS-TAR-ECO-013. 
 

5.15 Tarife de certificare 
 

Tarifele de certificare se stabilesc conform procedurii “Solicitarea si analiza solicitarii de 
certificare” cod QPS-TAR-ECO-010. 

6. RESPONSABILITATI 

6.1 Responsabilitatile OC si  operatorilor sunt prezentate la capitolul 5. Procedura 

7. INREGISTRARI 

7.1 Plan de inspectie        
7.2 Certificat      
7.3 Neaplicabil      
7.4 Certificat de tranzactie        
7.5 Suspendarea certificarii productiei ecologice      
7.6 Retragerea certificarii productiei ecologice 
7.7 Raport de analiza a dosarului de control 
7.8 Cerere de acordare a autorizatiei de utilizare a semintelor sau a materialului de 
inmultire vegetativ care nu provin din agricultura ecologica   
7.9 Solicitarea aprobarilor si autorizarilor din partea MADR  
7.10 Formular desemnare echipa de inspectie 
7.11 Lista de verificare documente dosare de certificare 
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7.12 Solicitare eliberare certificat de tranzactie 
7.13 Documente preinspectie 
7.14 Raport de inspectie pe teren 

8. ANEXE 

8.1 Plan de inspectie        cod  QFO-TAR-ECO-012-001 
8.2 Certificat         cod  QFO-TAR-ECO-012-002 
8.3 Neaplicabil 
8.4 Certificat de tranzactie        cod  QFO-TAR-ECO-012-004  
8.5 Suspendarea certificarii productiei ecologice   cod  QFO-TAR-ECO-012-005 
8.6 Retragerea certificarii productiei ecologice    cod  QFO-TAR-ECO-012-006 
8.7 Raport de analiza a dosarului de control    cod  QFO-TAR-ECO-012-007 
8.8 Cerere de acordare a autorizatiei de utilizare a semintelor sau a materialului de 
inmultire vegetativ care nu provin din agricultura ecologica   
                                                                                        cod  QFO-TAR-ECO-012-008 
8.9 Solicitarea autorizarilor din partea MADR 
                                                                                        cod  QFO-TAR-ECO-012-009 
8.10 Formular desemnare echipa de inspectie    cod  QFO-TAR-ECO-012-010 
8.11 Lista de verificare documente dosare de certificare cod QFO-TAR-ECO-012-011 
8.12 Solicitare eliberare certificat de tranzactie      cod QFO-TAR-ECO-012-012 
8.13 Documente preinspectie       cod QFO-TAR-ECO-012-013 
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