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1. SCOP
Prezenta procedura standard de inspectie / control are drept scop descrierea detaliata a
masurilor și cerintelor de control pe care organismul se angajeaza sa le impuna operatorilor
avand in vedere fiecare grupa de produse și activitate specifica (pentru care se solicita
aprobarea) conform domeniului de acreditare:
A. Produse vegetale neprocesate
B. Animale vii sau produse neprocesate de origine animala
D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente
E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrana pentru animale
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la operatori cu ocazia supunerii exploatatiei sistemului de control.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTARI
3.1. DEFINIŢII:
3.1.1. Conform manualului SM, cod QMM-TAR-ECO, editia / revizia in vigoare
3.1.2. SR EN ISO/CEI 17000:2020 – Evaluarea conformitaţii. Vocabular şi principii
generale
3.1.3. „organism de control” inseamna o terta parte independenta
desfașoara activitati de inspectie și certificare in domeniul
ecologice in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament;
asemenea, dupa caz, organismul corespondent al unei tari
organismul corespondent ce opereaza intr-o tara terta

privata ce
productiei
include de
terte sau

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. DC – Director Calitate
3.2.4. RN – Raport de neconformitate
3.2.5. TAR-ECO –TÜV AUSTRIA ROMANIA – Centru de Competenta Certificari
Produse Ecologice
4. DOCUMENTE DE REFERINŢA
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;
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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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. Regulament specific de acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE)
nr. 834/2007 al consiliului privind productia ecologica - Cod: RS-8.3 OR
4.7. EA-3/12 M:2013 Politica EA pentru Acreditarea Certificării Producției Organice;
4.8. SR EN ISO/CEI 17000:2020 – Evaluarea conformității. Vocabular și principii
generale;
4.9. SR EN ISO/CEI 17011:2005 – Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru
organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității;
4.10. SR EN ISO/CEI 17020:2012 – Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de
organisme care efectuează inspecții;
4.11. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor
de încercări și etalonări;
4.12. SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme
care oferă auditarea și certificarea sistemelor de management;
4.13. REGULAMENTUL (CE) nr. 834 / 2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092 / 91;
4.14. 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 producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește
producția ecologică, etichetarea și controlul;
4.15. Regulamentul (CE) nr. 1235 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce
priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, cu modificările şi
completările ulterioare;
4.16. ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare /
organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în
agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
4.17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulterioare;
4.18. Alte documente EA, IAF aplicabile.
5. PROCEDURA
5.1 Planificare control
TAR-ECO stabilește prin “Planul anual de inspecţii” cod QFO-TAR-ECO-009-001,
anexa 1 să efectueze, la cel puțin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte
de prestări servicii, inspecții suplimentare prin sondaj. Planificarea inspectiilor anuale in
planul anual de inspectii se face astfel incat sa existe minim 30 zile calendaristice de la
data realizarii inspectiei anuale si pana la expirarea perioadei de valabilitate a
certificatului de conformitate ecologica. Cel puțin 10% din totalul inspecțiilor efectuate
în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (1) și (4) din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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fie neanunțate. Inspecțiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a
riscului de nerespectare a regulilor de producție și în baza rezultatelor inspecției
obligatorii anunțate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008.
Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod
obligatoriu:
- rezultatul controalelor anterioare;
- gravitatea sancțiunilor aplicate;
- dimensiunea exploatației în sistemul de agricultură ecologică/unității, tipul și structura
operatorului;
- categoria de produse obținute care implică un risc de apariție a neconformităților;
- cantitatea de produs;
- riscul de a schimba produsele convenționale cu produse ecologice în cazul activităților
mixte;
- obținerea de derogări de la regulile de producție ecologică.
Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, masurile de management al riscului in cazul in
care se inregistreaza rate mari de neconformitaţi in cadrul eşantionului se stabilesc in
procedura ”Evaluarea generala a riscului de nerespectare a normelor de productie
ecologica” cod QPL-TAR-ECO-002. Procedura cuprinde şi metoda de evaluare a
eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului in cazul incidenţei
mari a neconformitaţilor.
Inspecţiile la operatori trebuie realizate in perioada optima astfel incat sa se asigure
eficacitatea şi oportunitatea controalelor in toate etapele de producţie, procesare şi
distribuire a produselor, in conformitate cu art. 4 alin.(2) lit. a) din R(CE) nr. 882/2004 (*.
Autoritatile competente asigura: eficacitatea și oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii,
hrana pentru animale și produsele alimentare in toate etapele de productie, prelucrare și distribuire a
alimentelor și ale utilizarii hranei pentru animale
(*

Activitatea de inspectie trebuie sa acopere toate stadiile de producţie, procesare şi
distribuţie, precum şi ansamblul sistemelor de producţie: parcele agricole, locuri de
depozitare, procesare, conformitatea reţetelor şi ingredientelor, garanţiile date de
furnizori, etichete etc.
TAR-ECO trebuie sa efectueze cel puţin o inspecţie/an la fiecare subcontractant al
operatorilor aflaţi sub contract de prestari servicii, conform prevederilor art. 28 alin. (1)
din R (CE) nr. 834/2007 (**; inspecţiile la operatori trebuie realizate in perioada optima
astfel incat sa se asigure eficacitatea şi oportunitatea controalelor in toate etapele de
producţie, procesare şi distribuire a produselor, in conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a)
din R (CE) nr. 882/2004.
(**

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) și (b), iar activitatile subcontractate fac
obiectul sistemului de control.

5.2 Cerinte minime de control
5.2.1 Masuri de control și angajamentele operatorului
5.2.1.1 TAR-ECO verifica declaratia operatorului daca include:
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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a) o descriere completa a unitatii și/sau a localurilor și/sau a activitatii;
b) toate masurile practice care trebuie intreprinse la nivelul unitatii și/sau al locatiilor
și/sau al activitatii care sa asigure respectarea regulilor de productie ecologica;
c) masurile de precautie care trebuie intreprinse pentru a reduce riscul contaminarii cu
produse sau substante neautorizate și masurile de curatenie care trebuie intreprinse
in amplasamentele de stocare și prin lantul de productie al producatorului
d) caracteristicile specifice ale metodei de productie utilizate, in cazul in care operatorul
economic intentioneaza sa solicite documente justificative in conformitate cu articolul
68 alineatul (2) din R889/2008.
e) angajamentul operatorului:
- de a intreprinde operatiunile in conformitate cu regulile de productie ecologica;
- de a accepta, in caz de infractiuni sau iregularitati, aplicarea masurilor specifice
regulilor de productie ecologica;
- de a informa in scris cumparatorii produsului in vederea garantarii faptului ca
indicatiile referitoare la metoda de productie ecologica sunt eliminate de pe produsul
in cauza.
- de a accepta, in cazurile in care operatorul și/sau subcontractantii acestuia sunt
controlati de autoritati sau organisme de control diferite, in conformitate cu sistemul de
control instituit de statul membru in cauza, schimbul de informatii intre autoritatile sau
organismele respective;
- de a accepta, in cazurile in care operatorul și/sau subcontractantii acestuia iși
schimba autoritatea sau organismul de control, transmiterea dosarelor sale de control
catre autoritatea sau organismul de control urmator;
- de a accepta, in cazurile in care operatorul se retrage din sistemul de control, sa
informeze in acest sens, fara intarziere, autoritatea competenta și autoritatea sau
organismul de control corespunzatoare;
- de a accepta, in cazurile in care operatorul se retrage din sistemul de control, ca
dosarul sau de control sa fie pastrat o perioada de cel putin cinci ani;
- de a accepta sa informeze fara intarziere autoritatea sau autoritatile ori organismul
sau organismele de control corespunzatoare cu privire la orice neregula sau incalcare
ce afecteaza statutul ecologic al produsului sau produselor lor ecologice primite de la
alti operatori sau subcontractanti.
NOTE:
- elementele de la punctele a), b) și c) trebuie initiate și mentinute ulterior daca masurile
de control sunt puse in aplicare pentru prima oara
- daca este cazul, descrierea și masurile prevazute la punctele a), b) si c) pot face
parte din sistemul de calitate astfel cum este stabilit de operator.
- fac excepţie de la prevederile 5.2.1.1 comercianţii care fac dovada unor proceduri
standardizate şi aplicate intregului lanţ de unitaţi de comercializare direct catre
consumatorul final; in acest caz inspecţiile se efectueaza pe un eşantion de minimum
7% din unitaţile din lanţul de comercializare
5.2.1.2 OC verifica daca declaratia este semnata de operatorul responsabil.

Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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5.2.1.3 Declaratia prevazuta la punctul 5.2.1.1 se verifica de TAR-ECO care in cazul
unor neconformitati le transmite catre operator ce intreprinde masurile corective
necesare.
5.2.1.4 TAR-ECO verifica adeziunea operatorului la sistemul de control conform
articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 – aceasta trebuie sa
contina:
(a) numele și adresa operatorului;
(b) amplasamentul locatiilor și, daca este cazul, parcelele (datele de inregistrare a
terenului) pe care sunt intreprinse actiunile;
(c) natura operatiunilor și a produselor;
(d) declaratia de angajament a operatorului de a intreprinde operatiunile in
conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și ale prezentului
regulament;
(e) in cazul unei exploatatii agricole, data la care producatorul a incetat sa foloseasca
produse neautorizate pentru productia ecologica pe parcelele in cauza;
(f) numele organismului omologat caruia operatorul i-a incredintat controlul
intreprinderii, in cazul in care statul membru a pus in aplicare sistemul de control prin
omologarea unor astfel de organisme.
5.2.2 Modificarea masurilor de control
Operatorul responsabil notifica, in timp util, orice schimbare a descrierii sau a masurilor
prevazute la punctul 5.2.1 și a masurilor initiale de control autoritatii sau TAR-ECO.
5.2.3 Controale pe teren
5.2.3.1 TAR-ECO realizeaza cel putin o data pe an o inspectie fizica a tuturor
operatorilor.
5.2.3.2 TAR-ECO poate preleva eșantioane pentru determinarea produselor
neautorizate pentru productia ecologica sau pentru verificarea tehnicilor de productie
conform procedurii “Mod de prelevare probe” cod QPL-TAR-ECO-001 care nu sunt in
conformitate cu regulile de productie ecologica. De asemenea, se pot preleva și
analiza eșantioane in vederea detectarii unei posibile contaminari cu produse
neautorizate pentru productia ecologica.
Numarul eșantioanelor care trebuie prelevate și analizate de catre organismul de
control in fiecare an trebuie sa corespunda unui procent de cel putin 5 % din numarul
de operatori pe care ii controleaza. Selectarea operatorilor de la care se preleveaza
eșantioane se bazeaza pe evaluarea generala a riscului de nerespectare a normelor de
productie ecologica. Evaluarea generala tine seama de toate etapele de productie,
preparare și distributie.
Autoritatea sau organismul de control preleveaza și analizeaza eșantioane in toate
cazurile in care exista suspiciunea utilizarii de produse sau tehnici neautorizate pentru
productia ecologica. In astfel de cazuri, nu se mai aplica numarul minim de eșantioane
care trebuie prelevate și analizate.

Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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Autoritatea sau organismul de control poate preleva și analiza eșantioane in orice alte
cazuri pentru detectarea produselor neautorizate pentru productia ecologica, pentru
verificarea tehnicilor de productie care nu sunt in conformitate cu regulile de productie
ecologica sau pentru detectarea posibilei contaminari cu produse neautorizate pentru
productia ecologica.
5.2.3.3 Inspectorii trebuie sa verifice daca operatorii au, cel puţin, un program de
masuri de prevenire şi control, in scopul eliminarii sau reducerii la un nivel acceptabil a
riscului de contaminare a proceselor de producţie şi produselor certificate şi inregistrari
corespunzatoare referitoare la astfel de activitaţi, care trebuie menţinute şi puse la
dispoziţia TAR-ECO.
5.2.3.4 Inspectorii verifica modul de respectare a cerintelor privind siguranta
alimentelor.
5.2.3.5 Inspectorii trebuie sa verifice trasabilitatea (inclusiv identificarea loturilor
realizate de operatori) produselor in toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie,
in conformitate cu art. 27 alin. (13) din R (CE) nr. 834/2007 (***.
(*** Statele membre se asigura ca sistemul de control instituit permite trasabilitatea fiecarui produs in
toate etapele de productie, preparare și distributie, in conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE)
nr. 178/2002, in special pentru a garanta consumatorilor ca produsele ecologice au fost realizate in
conformitate cu cerintele impuse de prezentul regulament

5.2.4 Controlul documentelor contabile
5.2.4.1 In unitate sau locatii se pastreaza o contabilitate materiala și financiara, care
permite operatorului sa identifice, iar TAR-ECO sa verifice:
(a) furnizorul și, daca sunt diferiti, vanzatorul sau exportatorul produselor;
(b) natura și cantitatile produselor ecologice livrate in unitate și, daca este cazul,
natura și cantitatile tuturor materialelor cumparate și utilizarea lor și, acolo unde este
cazul, compozitia furajelor compuse;
(c) natura și cantitatile produselor ecologice depozitate in locatii pe exploatatie;
(d) natura, cantitatile și destinatarii și, daca sunt diferiti, cumparatorii, altii decat
consumatorii finali, ai oricarui produs care a fost scos din unitate sau din locatiile sau
din instalatiile de depozitare ale primului destinatar;
(e) in cazul operatorilor care nu depoziteaza sau nu manipuleaza fizic astfel de
produse ecologice, natura și cantitatile produselor ecologice cumparate și vandute,
furnizorii și, daca sunt diferiti, vanzatorii sau exportatorii, și cumparatorii și, daca sunt
diferiti, destinatarii.
NOTA: TAR-ECO trebuie sa verifice existenta tuturor documentelor contabile care sa
asigure trasabilitatea produselor certificate.
5.2.4.2 TAR-ECO verifica documentele contabile ce contin, de asemenea, rezultatele
verificarii la receptie a produselor ecologice și orice alte informatii cerute de autoritatea
sau organismul de control in vederea unei bune puneri in aplicare a controlului.
Datele cuprinse in documentele contabile sunt insotite de documente justificative
corespunzatoare. Documentele contabile vor demonstra echilibru intre intrari și ieșiri.
5.2.4.3 In cazul in care un operator exploateaza mai multe unitati de productie in
aceeași zona, unitatile de productie neecologice, impreuna cu locatiile de depozitare
pentru inputuri, trebuie de asemenea sa fie supuse cerintelor minime in materie de
control.
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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5.2.5 Accesul la instalatii
5.2.5.1 Operatorul trebuie:
a) sa ofere TAR-ECO, in vederea controlului, acces la toate partile unitatii și la toate
locatiile, precum și la situatia contabila și la documentele justificative pertinente;
b) sa ofere TAR-ECO informatiile necesare in vederea controlului;
c) sa prezinte, la cererea OC, rezultatele propriilor programe de asigurare a calitatii.
Pe langa cerintele stabilite la punctul 5.2.5.1, importatorii și primii destinatari pun la
dispozitie informatiile privind loturile importate mentionate la articolul 84 (Informatii
privind loturile importate) din R889/2008.
5.2.6 Documente justificative
5.2.6.1 In scopul aplicarii articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
834/2007, TAR-ECO utilizeaza modelul de documente justificative stabilit in anexa XII
la R889/2008.
In cazul certificarii electronice mentionate la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 834/2007, semnatura din casuta 8 a documentului justificativ nu este necesara
daca autenticitatea documentului justificativ este garantata prin intermediul unei metode
electronice inviolabile.
5.2.6.2 La cererea unui operator care face obiectul controalelor din partea TAR-ECO
mentionate la alineatul 5.2.6.1, formulata intr-un termen care urmeaza sa fie indicat de
TAR-ECO, TAR-ECO furnizeaza documente justificative complementare care sa
confirme caracteristicile specifice ale metodei de productie utilizate cu ajutorul
modelului de document justificativ complementar stabilit in anexa XIIa la R889/2008.
Cererile de documente justificative complementare trebuie sa contina, in caseta 2 din
modelul prevazut in anexa XIIa, mentiunea relevanta dintre cele enumerate in anexa
XIIb la R889/2008.
5.2.7 Declaratia vanzatorului
In scopul aplicarii articolului 9 alineatul (3) (privind Interzicerea utilizarii OMG-urilor)
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, declaratia vanzatorului care atesta faptul ca
produsele furnizate nu au fost obtinute pe baza de OMG-uri poate urma modelul stabilit
in anexa XIII la R889/2008.
5.3 Cerinte specifice de control
“Lista de verificare - plante și produse vegetale obținute din producția agricolă sau din
colectarea plantelor spontane” cod QFO-TAR-ECO-009-004 se prezinta in anexa 4;
“Lista de verificare – cresterea animalelor” cod QFO-TAR-ECO-009-005 se prezinta in
anexa 5;
“Lista de verificare - unități de procesare” cod QFO-TAR-ECO-009-007 se prezinta in
anexa 7;
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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“Lista de verificare - importurile de produse ecologice provenind din țări terțe” cod QFOTAR-ECO-009-008 se prezinta in anexa 8;
“Cerinte de control pentru unitatile implicate in productia, pregatirea sau importul
produselor ecologice și care au contractat tertilor partial sau total operatiunile efectuate
in cauza” cod QFO-TAR-ECO-009-009 se prezinta in anexa 09;
“Lista de verificare – hrana pentru animale” cod QFO-TAR-ECO-009-010 se prezinta in
anexa 10.
Anexa 11: Formular “Lista de verificare – comercializare” cod QFO-TAR-ECO-009-011
Dupa fiecare vizita, pe baza anexelor 4, 5, 7, 8, 9, 10 si 11 in functie de domeniul
inspectat se redacteaza un “Raport de inspectie pe teren” (formular cod QFO-TARECO-009-002, anexa 2), ce contine neconformitatile identificate cu ocazia inspectiei,
sanctiunile aferente, data și semnatura inspectorului TAR-ECO și operator. O copie a
raportului de inspectie pe teren va fi inmanata operatorului.
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 conţinutul raportului de inspecţie pe teren semnat de catre inspector și
reprezentantul operatorului trebuie sa reiasa clar ca, in caz de nereguli sau incalcari ale
regulilor de producţie ecologica, operatorul a luat la cunoştinţa de conţinutul acestora şi
de eventualele sancţiuni (anexa 12).
Operatorul are obligatia sa faca analiza cauzelor şi sa stabileasca masurile și
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 și acceptate de TAR-ECO.
Dupa primirea dovezilor de inlaturare a neconformitatilor, inspectorul completeaza zona
alocata lui in cadrul “Raport de analiză a dosarului de control” (formular cod QFO-TARECO-012-007) si face recomandare privind neacordare / eliberare / retragere /
mentinerea valabilitatii certificatului.
5.4 Încalcari
5.4.1 Masuri în caz de suspiciune de infractiuni sau iregularitati
5.4.1.1 In cazul in care un operator considera sau suspecteaza faptul ca un produs,
preparat și importat de el sau primit de la un alt operator, nu respecta regulile de
productie ecologica, acesta initiaza proceduri fie in vederea retragerii de la produsul in
cauza a oricarei referinte la metoda de productie ecologica, fie in vederea separarii și
a identificarii produsului. Se poate proceda la prelucrarea, ambalarea sau punerea
pe piata dupa eliminarea dubiului in cauza, cu exceptia cazului in care il pune pe piata
fara indicatii cu privire la metoda de productie ecologica. In cazul unui astfel de dubiu,
operatorul trebuie sa informeze imediat organismul sau autoritatea de control.
Autoritatea sau organismul de control pot solicita ca produsul sa nu poata fi pus pe
piata cu indicatii referitoare la metoda de productie ecologica, pana in momentul in
Cod: QPS-TAR-ECO-009 ed.2/rev.3
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care considera, in urma informatiilor primite de la operator sau din alte surse, ca
dubiul a fost eliminat.
5.4.1.2 In cazul in care o autoritate sau un organism de control are o suspiciune
justificata privind faptul ca operatorul intentioneaza sa puna pe piata un produs care nu
respecta regulile de productie ecologica, dar care prezinta referinte la metoda de
productie ecologica, autoritatea sau organismul de control in cauza poate solicita ca
operatorul sa opreasca temporar comercializarea produsului cu referinta in cauza pe
parcursul unei perioade care urmeaza sa fie stabilita de autoritatea sau de organismul
de control respectiv. Inainte de a lua o astfel de decizie, autoritatea sau organismul
de control permit operatorului dreptul de a-și prezenta comentariile. Aceasta decizie
trebuie suplimentata de obligatia de a retrage produsului in cauza orice referinta la
metoda de productie ecologica in cazul in care autoritatea sau organismul de control
sunt sigure ca produsul nu indeplinește cerintele productiei ecologice.
Cu toate acestea, in cazul in care suspiciunea nu este confirmata in termenul
hotarat, decizia prevazuta la primul paragraf se elimina cel tarziu la data expirarii
termenului in cauza. Operatorul coopereaza in toate privintele cu organismul sau
unitatea de control in vederea rezolvarii suspiciunii.
5.4.1.3. In cazul in care suspiciunea este confirmata si sunt identificate nereguli si/sau
incalcari, conform catalogului de sanctiuni aplicate de catre TAR-ECO operatorilor
(Formular “LISTA sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplica
operatorilor” cod QFO-TAR-ECO-009-012), se va proceda la urmatoarele masuri:
notificarea imediata a MADR cu actiunile intreprinse (inclusiv informarea celorlalte
OC) si documentele care demonstreaza constatarile investigatiei.
declasarea produsului sau lotului (DP) si retragerea imediata a mentiunilor la
metoda de productie ecologica si procesare din etichetarea si promovarea intregului lot
sau a seriei de productie;
impunerea retragerii lotului de produs afectat de declasare de pe piata;
efectuarea de controale suplimentare.
Orice incalcare a dispozitiilor legislatiei Comunitare și Nationale identificata de TARECO la clientii sai va fi comunicata imediat MADR si se vor aplica urmatoarele
sanctiuni:
Remarca simpla
Cerere de ameliorare
Avertisment scris
Control suplimentar
Suspendarea preventiva a certificarii;
Declasarea produs/lot/suprafata (suspendarea indicatiilor referitoare la metoda de
productie ecologica)
Suspendarea certificarii;
Excluderea operatorului (retragerea Certificatului).
Remarca simpla este aplicata in cazul unei incalcari involuntare si nu prezinta riscuri
asupra certificarii.
Cererea de ameliorare este conditionata de un termen in limita caruia se va realiza
remedierea.
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Avertismentul scris impune implementarea unor actiuni corective de catre operator, in
anumite termene stabilite, iar verificarea acestora se efectueaza la prima vizita de
inspectie.
Nerespectarea unui avertisment scris determina aplicarea unei sancţiuni mai severe, in
functie de caz.
In cazul unor sanctiuni mai severe, aplicate in situatia in care clientul refuza o inspectie
de supraveghere din perioadele critice ale ciclului de productie sau atunci cand, pe
parcursul inspectiei se evidentiaza nereguli majore, ori in situatia unor rezultate
neconforme ale analizelor, se impune suspendarea preventiva a utilizarii certificarii de
conformitate.
Suspendarea se comunica clientului prin email/posta cu confirmare de primire si este
insotita de solicitarea de a fi transmis de catre operator, un raspuns cu privire la
neregulile constatate.
In cazul in care, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii comunicarii cu
privire la suspendarea preventiva aplicata, operatorul nu trimite nici un raspuns catre
TAR-ECO, se va considera ca sanctiunea aplicata a fost acceptata de catre operator.
In cazul declasarii produsului sau suprafetei se va aplica sanctiunea de suspendare a
indicatiilor despre metoda ecologica de productie.
Suspendarea indicatiilor determina interzicerea pentru operator de a face referire, pe
etichete și pe documentele de transport ale produselor in cauza, la metoda ecologica
de productie a lotului in cauza sau la intreaga productie.
Verificarea aplicarii și a eficacitatii ei se va realiza la prima vizita de inspectie.
Nerespectarea acestei sanctiuni determina aplicarea unei sanctiuni majore.
In caz de recidiva a aceleiasi neconformitati, aceastea se vor incadra la un grad
superior (ex. de la RS la CA, de la CA la AS, de la AS la CS, de la CS la SA pe o
perioada limitata, maxim un an) conform Catalog de sanctiuni, anexa 12.
Suspendarea se comunica clientului prin email/posta cu confirmare de primire si este
insotita de mentiunea conditiilor in care va putea fi revocata și termenele in care este
posibil sa se prezinte recurs.
In cazul in care, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii comunicarii cu
privire la suspendarea indicatiilor cu privire la metoda de productie ecologica aplicata,
operatorul nu trimite nici o comunicare catre TAR-ECO, se va considera ca
sanctiunea aplicata a fost acceptata de catre operator.
Suspendarea temporara a certificarii se aplica in cazul in care este compromisa
credibilitatea operatorului controlat si determina interzicerea pe o perioada determinata
a comercializarii de catre operator a produselor in cauza, cu indicatiile referitoare la
metoda ecologica de productie. Suspendarea poate face referire la spatiile de
productie sau la produse. Nerespectarea suspendarii determina excluderea operatorului.
Suspendarea certificarii se comunica operatorului prin email/posta cu confirmare de
primire si este insotita de indicatia motivelor care au dus la aceasta decizie si
termenele in care acesta poate face recurs (maxim 15 zile de la primire).
In conformitate cu dispozitiile normative, TAR-ECO va comunica imediat masura de
suspendare a certificarii catre MADR și celorlalte organisme de certificare autorizate.
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In cazul unor infractiuni grave, care compromit increderea TAR-ECO in operatorul
controlat, sau atunci cand acesta nu respecta cerintele de certificare și obligatiile
contractuale fata de TAR-ECO, se aplica excluderea operatorului (retragerea
certificarii).
In perioada care precede aceasta decizie, TAR-ECO isi suspenda serviciile de
certificare catre operatorul in cauza (emitere de atestate, certificate, autorizatii etc.).
Decizia se comunica operatorului prin email/posta cu confirmare de primire, si este
insotita de indicatia motivelor care au dus la retragerea certificarii si termenele in care
acesta poate face recurs (maxim 15 zile de la primire).
Retragerea certificarii implica și incetarea contractului.
TUV Austria, in conformitate cu dispozitiile normative și legislative in vigoare, va
comunica imediat excluderea operatorului catre MADR și celorlalte organisme de
certificare autorizate.
Suspendarea certificarii se face pe o perioada de max. 6 luni de la data la care
operatorul a fost inştiinţat in scris de catre TAR-ECO.
5.5 Sanctiuni aplicate operatorilor
LISTA sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplica operatorilor
cod QFO-TAR-ECO-009-011 se prezinta in Catalog de sanctiuni, anexa 12.
5.6 Decizia privind certificarea / mentinerea certificarii ecologica/e a operatorilor este
luata conform procedurii de sistem “Inspectie și certificare produse rezultate din
productia ecologica” cod QPS-TAR-ECO-012.
6. RESPONSABILITAŢI
Responsabilitatile TAR-ECO și operatorilor sunt prezentate la capitolul 5. Procedura
7. ÎNREGISTRARI
7.1. “Planul anual de inspecţii”
7.2. “Raport de inspectie pe teren”
7.3. “Lista de verificare - plante și produse vegetale obținute din producția agricolă sau
din colectarea plantelor spontane”
7.4. “Lista de verificare – cresterea animalelor”
7.5. “Lista de verificare - unități de procesare”
7.6. “Lista de verificare - importurile de produse ecologice provenind din țări terțe”
7.7. “Cerinte de control pentru unitatile implicate in productia, pregatirea sau importul
produselor ecologice și care au contractat tertilor partial sau total operatiunile efectuate
in cauza”
7.8. “Lista de verificare – hrana pentru animale”
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7.9. “LISTA sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplica
operatorilor”
7.10. “Lista de verificare – comercializare”
7.11. “Catalog de sanctiuni”
8. ANEXE
Anexa 1: “Planul anual de inspecţii” cod QFO-TAR-ECO-009-001
Anexa 2: Formular “Raport de inspectie pe teren” cod QFO-TAR-ECO-009-002
Anexa 3: neaplicabil
Anexa 4: Formular “Lista de verificare - plante și produse vegetale obținute din
producția agricolă sau din colectarea plantelor spontane” cod QFO-TAR-ECO-009-004
Anexa 5: Formular “Lista de verificare – cresterea animalelor” cod QFO-TAR-ECO-009005
Anexa 6: Formular “Lista de verificare - unități de procesare” cod QFO-TAR-ECO-009007
Anexa 7: Formular “Lista de verificare - importurile de produse ecologice provenind din
țări terțe” cod QFO-TAR-ECO-009-008
Anexa 8: Formular “Cerinte de control pentru unitatile implicate in productia, pregatirea
sau importul produselor ecologice și care au contractat tertilor partial sau total
operatiunile efectuate in cauza” cod QFO-TAR-ECO-009-009
Anexa 9: Formular “Lista de verificare – hrana pentru animale” cod QFO-TAR-ECO009-010
Anexa 10: Formular “LISTA sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le
aplica operatorilor” cod QFO-TAR-ECO-009-012
Anexa 11: Formular “Lista de verificare – comercializare” cod QFO-TAR-ECO-009-011
Anexa 12: Formular “Catalog de sanctiuni” cod QFO-TAR-ECO-009-012
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