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1. Referinte: 
De la 1 ianuarie 2022, Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 
30 mai 2018 este actul legislativ aplicabil, cunoscut și sub numele de actul de bază, de stabilire a 
normelor privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de abrogare și înlocuire 
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007. Noul regulament prevede 
perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții noi, în special în ceea ce 
privește comerțul. A se vedea capitolul IX secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 2018/848, în cazul în 
care dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 anterior al Consiliului și ale Regulamentului (CE) 
nr. 889/2008 al Comisiei se pot aplica pentru o perioadă limitată. 
Următoarele acte secundare se referă la comerțul în sectorul ecologic. 

Regulamente delegate 
Regulamentul delegat (UE) 2021/1697 din 13 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/848 privind criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control 
competente să efectueze controale asupra produselor ecologice în țări terțe și privind retragerea 
recunoașterii acestora (JO L 336, 23.9.2021) 

Conținutul principal: 

• modificarea articolului 46 din actul de bază privind criteriile de recunoaștere a autorităților de 
control și a organismelor de control în vederea efectuării de controale în țări terțe, inclusiv 
informațiile și condițiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora, 
capacitatea și competențele personalului lor, precum și în ceea ce privește recunoașterea 
acestora; 

• criterii suplimentare privind retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor 
de control, cum ar fi în cazul în care nu se furnizează informații relevante pentru 
supravegherea acestora sau nu se iau măsuri corective adecvate. 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de 
control care sunt competente să efectueze controale asupra operatorilor și grupurilor de operatori 
certificați ecologic și asupra produselor ecologice în țări terțe și cu norme privind supravegherea 
acestora și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de autoritățile de control și organismele 
de control respective (JO L 336, 23.9.2021) 

Conținutul principal: 

• stabilirea procedurilor și a cerințelor pentru recunoașterea autorităților de control și a 
organismelor de control din țările terțe; 

• detalii privind dosarul tehnic care trebuie prezentat Comisiei și cererea de extindere a 
domeniului de aplicare al recunoașterii; 

• cerințe generale privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control 
din partea Comisiei, rapoarte anuale, examinări și audituri la fața locului, controale de 
trasabilitate, solicitări ad hoc din partea Comisiei, lista produselor cu risc ridicat; 

• cerințele de control în ceea ce privește operatorii și grupul de operatori, controalele pentru 
certificare, metodele și tehnicile de control, eșantionarea și selectarea laboratoarelor, 
procedurile de control documentate și evidențele controalelor; 

• cerințe specifice de control pentru acvacultură; 

• verificarea transporturilor destinate importului în Uniune, acțiuni care urmează să fie 
întreprinse de autoritățile de control și de organismele de control în ceea ce privește 
schimbul de informații, norme suplimentare în caz de neconformitate; 

• controalele care trebuie efectuate și raportarea pentru recunoașterea retroactivă a 
perioadelor de conversie anterioare; 

• raportarea autorizațiilor de utilizare a materialului de reproducere a plantelor neecologic; 

• derogări pentru utilizarea animalelor ecologice și a puietului de acvacultură; 

• raportarea autorizațiilor de utilizare a ingredientelor neecologice; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
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• recunoașterea circumstanțelor catastrofale și a condițiilor de derogare. 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 cu norme privind informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile și 
organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 pentru produsele 
ecologice importate și măsurile care trebuie luate în exercitarea supravegherii respective (JO L 292, 
16.8.2021). 

Conținutul principal: 

• dispoziții privind supravegherea țărilor terțe care fac obiectul recunoașterii echivalenței până 
la 31 decembrie 2026 pentru exportul de produse ecologice către UE; 

• dispoziții privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control aflate sub 
recunoaștere a echivalenței până la 31 decembrie 2024, inclusiv informațiile care trebuie 
furnizate, examinarea la fața locului, notificările și monitorizarea cazurilor de nereguli; 

• dispoziții privind normele de revizuire a recunoașterii țărilor terțe, a autorităților de control și 
a organismelor de control. 

Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/625 cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în 
conversie sunt exceptate de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră, locul 
controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 
2019/2023 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei (JO L 461, 27.12.2021) 

Conținutul principal: 

• de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește condițiile în care 
anumite produse ecologice și în conversie care intră în UE și care prezintă un risc scăzut 
sau niciun risc specific pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu sunt exceptate de la controalele oficiale la posturile de 
inspecție la frontieră efectuate pentru verificarea conformității cu normele privind producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și locul în care urmează să fie 
efectuate controalele oficiale pentru astfel de produse care urmează să fie introduse pe piața 
UE; 

• de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124. Modificarea 
asigură faptul că Regulamentele (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 se aplică plantelor, 
produselor vegetale și altor obiecte aflate în prezent în domeniul lor de aplicare, inclusiv în 
cazul în care aceste mărfuri sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac 
obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul articolului 45 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848. 

Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 din 21 octombrie de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 cu norme privind controalele oficiale în ceea ce privește transporturile de produse 
ecologice și de produse în conversie destinate importului în UE și privind certificatul de inspecție 
(JO L 461, 27.12.2021) 

Conținutul principal: 

• completarea actului de bază în ceea ce privește certificatul de inspecție și controalele 
oficiale efectuate de țările UE înainte de punerea în liberă circulație în UE a produselor 
ecologice originare din țări terțe; 

• dispozițiile privind informațiile care trebuie furnizate de o autoritate competentă, de o 
autoritate de control sau de un organism de control dintr-o țară terță cu privire la cazurile de 
neconformitate privind transporturile destinate importului în UE. 

Reglementări de punere în aplicare 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 din 19 august 2021 de stabilire a anumitor 
norme în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 privind certificatul eliberat operatorilor, 
grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile în UE de produse 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj
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ecologice și în conversie și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control 
recunoscute în scopul conformității (JO L 297, 20.8.2021) 

Vă atragem atenția asupra faptului că acest act a fost modificat prin Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2021/2119 al Comisiei menționat anterior. 

Conținutul principal: 

• stabilirea dispozițiilor și a modelului de certificat eliberat operatorilor, grupurilor de operatori 
și exportatorilor din țări terțe, precum și a listei autorităților de control și organismelor de 
control recunoscute din țări terțe, în conformitate cu articolul 46 din actul de bază. 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 din 21 octombrie 2021 privind documentele 
și notificările necesare pentru produsele ecologice și în conversie destinate importului în UE (JO 
L 461, 27.12.2021). 

Conținutul principal: 

• dispoziții privind declarațiile și comunicările importatorilor, ale operatorilor responsabili de 
transporturi, ale primilor destinatari și ale destinatarilor pentru importul de produse din țări 
terțe în scopul introducerii acestor produse pe piața UE ca produse ecologice sau produse în 
conversie; 

• dispoziții privind notificarea de către autoritățile competente a neconformității suspectate sau 
constatate a transporturilor. 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 din 16 decembrie 2021 de stabilire, în 
temeiul Regulamentului (UE) 2018/848, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a 
organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în scopul importului de produse ecologice în UE (JO L 465, 
29.12.2021) 

Conținutul principal: 

• listele țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței și informațiile privind recunoașterea 
acestora, inclusiv categoriile specifice de produse; 

• lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței, 
precum și informații privind țările și categoriile de produse pentru care sunt recunoscute. 

În plus, vă rugăm să consultați informații specifice privind comerțul cu produse ecologice 
care fac obiectul unor acorduri specifice cu Chile, Elveția și Regatul Unit. 

2. Definitii 
1.  „transport” înseamnă un transport, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 37 din 

Regulamentul (UE) 2017/625, de produse destinate a fi introduse pe piață în Uniune ca produse 
ecologice sau produse în conversie; cu toate acestea, în cazul produselor ecologice și al 
produselor în conversie scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră în 
conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305, înseamnă o cantitate de produse 
încadrate la unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui 
singur certificat de inspecție, este transportată cu același mijloc de transport și importată din 
aceeași țară terță; 

2. „post de control la frontieră” înseamnă un post de control la frontieră, astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 38 din Regulamentul (UE) 2017/625; 

3. „punct de punere în liberă circulație” înseamnă un punct de punere în liberă circulație în care se 
efectuează controale oficiale asupra produselor ecologice și a produselor în conversie scutite de 
controale oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 
2021/2305; 

4. „punct de control” înseamnă un punct de control, altul decât un post de control la frontieră, astfel 
cum se menționează la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625; 

5. „control documentar” înseamnă un control documentar, astfel cum este definit la articolul 3 
punctul 41 din Regulamentul (UE) 2017/625; 

6. „control de identitate” înseamnă un control de identitate, astfel cum este definit la articolul 3 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_ro
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punctul 42 din Regulamentul (UE) 2017/625; 
7. „control fizic” înseamnă un control fizic, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 43 din 

Regulamentul (UE) 2017/625; 
8. „sigiliu electronic calificat” înseamnă un sigiliu electronic calificat, astfel cum este definit la 

articolul 3 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului 

3. Inregistrarea la Directia Agricola Judeteana (DAJ) 

Dupa semnarea contractului, etapa obligatorie  este reprezentata de inregistrarea la Directia 
Agricola Judeteana, numita in continuare DAJ. Inregistrarea se face prin completarea formularului 
specific. 

Neinregistrarea  organizatiei la DAJ si necomunicarea fisei de inregistrare la DAJ catre Rina 
Simtex, blocheaza procesul de certificare in aceasta faza. 
In fiecare an, fisa de inregistrare actualizata trebuie depusa la DAJ pana la un termen limita indicat 
de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  

Pentru verificarea termenului limita, verificati site-ul RINA SIMTEX– http://www.rinaromania.ro 

Orice modificare in informatiile declarate initial trebuie imediat notificate la DAJ in conformitate cu 
relementarile nationale 

Datele de contact ale Directiilor Agricole Judetene sunt disponibile accesand urmatorul link: 
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html  

Informatiile din Fisele de inregistrare la DAJ trebuie sa fie identice cu informatiile declarate de 
operator in Descrierea unitatii si ulterior certificate. 

Orice modificare aparuta in unitate, trebuie notificata catre RINA SIMTEX prin actualizarea descrierii 
unitatii! 

4.Descrierea unitatii: 
4.1 Informatii generale privind descrierea unitatii 
Avand in vedere articolul 10 Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 operatorul trebuie sa initieze și 
sa mentina o descriere a unitatii care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: 

A)o descriere a unității de producție ecologică și/sau în conversie și, după caz, a unităților de 
producție neecologică și a activităților care urmează să fie desfășurate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/848; 
➢ măsurile relevante care trebuie luate la nivelul unității ecologice și/sau în conversie și/sau al 

incintelor și/sau activităților pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2018/848; 
➢ măsurile de precauție care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu produse sau 

substanțe neautorizate și măsurile de curățenie care trebuie întreprinse în cadrul etapelor de 
producție, pregătire și distribuție; 

B)confirmarea faptului că operatorii sau grupurile de operatori nu au fost certificați de un alt 
organism de control pentru activități desfășurate în aceeași țară terță, în ceea ce privește aceeași 
categorie de produse, inclusiv atunci când operatorii sau grupurile de operatori se implică în etape 
diferite de producție, pregătire și distribuție; 

C)confirmarea din partea membrilor unui grup de operatori că nu au fost certificați individual pentru 
aceeași activitate pentru un anumit produs care face obiectul certificării grupului de operatori din 
care fac parte; 

D) un angajament semnat prin care operatorii sau grupurile de operatori se angajează: 
➢ să acorde autorității sau organismului de control acces la toate părțile tuturor unităților de 

producție și la toate incintele în scopul efectuări de controale, precum și la conturi și la 
documentele justificative relevante; 

➢ să ofere autorității de control sau organismului de control informațiile necesare în scopul 
efectuării de controale; 

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
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➢ să prezinte, la cererea autorității de control sau a organismului de control, rezultatele propriilor 
programe de asigurare a calității; 

➢ să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii produselor și să facă schimb de 
informații relevante cu autoritatea de control sau cu organismul de control, în cazul în care o 
suspiciune de nerespectare a fost probată, o suspiciune de nerespectare nu poate fi exclusă sau 
a fost constatată o nerespectare care afectează integritatea produselor în cauză; 

➢ să accepte transferul dosarului de control în caz de schimbare a organismului de control sau a 
autorității de control sau, în cazul retragerii din producția ecologică, păstrarea dosarului de 
control timp de 5 ani de către ultima autoritate de control sau ultimul organism de control 

➢ să informeze imediat autoritatea de control sau organismul de control în cazul retragerii din 
producția ecologică; 

➢ în cazul în care subcontractanții operatorilor sau ai grupurilor de operatori sunt supuși 
controalelor efectuate de diferite autorități de control sau organisme de control, să accepte 
schimbul de informații între respectivele autorități de control sau organisme de control; 

➢ să întreprindă activitățile în conformitate cu normele de producție ecologică; 
➢ să accepte aplicarea măsurilor corective stabilite de autoritatea de control sau organismul de 

control în caz de neconformități. 

4.2 Identificarea operatorului 
Denumirea companiei si statutul juridic – se va anexa o copie a certificatului de inregistrare de la 
Registrul Comertului (pentru persoane juridice) respectiv o copie dupa Cartea de Identitate (pentru 
persoane fizice); 
Adresa sediului social si a tuturor locatiilor unde se desfașoara activitatea operatorului  (atat 
ecologica cat si conventionala) – se va atașa o copie a Actului constatator din care sa reiasa cu 
claritate activitatea, locatiile şi adresele aferente (pentru persoane juridice) 
Numele persoanei responsabile de agricultura ecologica si datele de contact (telefon, adresa e-
mail); 

4.3 Domeniu solicitat pentru certificare 
Va trebui sa identificati activitatile relevante pentru care se solicita certificarea ecologica si sa 
completati informatiile solicitate. 
PO-01-OC-F6 – Formular descrierea unitatii Prelucrare – in acest document vor completa 
operatorii cu urmatoarele activitati: 

Procesare, depozitare, manipulare, distributie inclusiv intracomunitar, import si export 
 
4.4 Documente generale ce se vor anexa descrierii unitatii indiferent de tipul de activitate 

-Fișa de inregistrare a operatorului la DAJ, vizata de aceasta; 
-Organigrama societatii; 
-Copii dupa toate avizele şi autorizatiile prevazute de legislatia nationala - specifice activitatii; 
-Lista actuala a produselor/ sortimentelor/ lista articolelor actuale cu mentionarea 
produsului/produselor) pentru care se dorește obtinerea de certificate in agricultura ecologica; 
-Harta unitatii şi a anexelor; 

4.5 Informatii privind completarea formularului de descriere a unitatilor si documentele ce trebuie 
transmise la  RINA SIMTEX odata cu contractul de control si certificare, inainte de controlul initial si 
ori de cate ori sunt schimbari in descrierea unitatii furnizata initial. 

Unitati de  procesare / manipulare / depozitare  a produselor 

Orice nou input ce se dorește a fi  folosit, se va transmite catre RINA SIMTEX OC pentru aprobare! 
Nerespectarea celor descrise mai sus, va duce la identificarea unor neconformitati! 

LISTA ȚĂRILOR TERȚE RECUNOSCUTE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 1 ȘI SPECIFICAȚIILE 
AFERENTE ANEXA I REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2325 Din motive 
de claritate și de securitate juridică, acest regulament trebuie să se aplice de la data aplicării 
Regulamentului (UE) 2018/848. În conformitate cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
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2018/848, recunoașterea țărilor terțe în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 expiră la 31 decembrie 2026. În conformitate cu articolul 57 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, recunoașterea acordată autorităților de control și 
organismelor de control în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 
expiră până la 31 decembrie 2024 cel târziu. 

În temeiul articolului 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele și 
produsele de origine animală realizate în perioada de conversie nu se comercializează în Uniune 
însoțite de indicațiile menționate la articolele 23 și 24 din respectivul regulament utilizate pentru 
etichetarea și promovarea produselor. Prin urmare, produsele de acest gen sunt excluse și de la 
recunoașterile referitoare la categoriile de produse B și D pentru toate țările terțe enumerate în 
prezenta anexă. 
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Informatia Descrierea informatiei Documentul de 
furnizat 

Date de 
identificare a 
unitatii  

➢ Denumire 
➢ Adresa completa sediu social 
➢ Adresa completa puncte de lucru  
➢ Obiectul de activitate 

CUI, 
Inregistrarea 
Registrul 
Comertului 
Avize si autorizatii 
de functionare 

Produsele 
realizate 

➢ Denumire 
➢ Cantitati produse 
➢ cantitatile comercializate pe an si numarul de tranzactii 

Lista produselor 

Descrierea 
produselor 

➢ Ingrediente, 
➢ aditivi  
➢ auxiliari tehnologici: 
➢ ambalaje si materiale de ambalat 
➢  furnizori, 
➢ status,  
➢ certificate,  
➢ cantitati. 

Retetele produselor 

Descrierea unitatii ➢ instalatiile utilizate pentru receptia, procesarea, 
ambalarea, etichetarea și depozitarea produselor 
agricole inainte și dupa operatiunile aferente, 

➢ fluxurile tehnologice 
➢ produse realizate  
➢ procedurile aplicabile pentru fiecare operatie 

Lista produselor 
retete 
Proceduri de 
identificare a etapelor 
critice de procesare 
- lotizare si 
trasabilitate 
- etichetare 
Planurile unitatilor 

Masuri de 
prevenire a 
contaminarii si 
metode de 
separare 

➢ Procesare 
➢ Transport 
➢ Depozitare  

Proceduri de  
➢ receptie 
➢ separare si evitarea 

contaminarii 
produselor ecologice 

măsurile relevante 
care trebuie luate 
la nivelul unității 
ecologice și/sau 
în conversie 
și/sau al incintelor 
și/sau activităților 
pentru a asigura 
conformitatea cu 
Regulamentul 
(UE) 2018/848; 
 

 
(a)respectarea sistemelor și a ciclurilor naturii și 
susținerea și îmbunătățirea stării solului, a apei și a 
aerului, a sănătății plantelor și animalelor și a 
echilibrului dintre ele; 
 
(b)menținerea elementelor peisajului natural, precum 
siturile de patrimoniu natural; 
 
(c)utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor 
naturale, precum apa, solul, materia organică și aerul; 
 
(d)producerea unei varietăți extinse de alimente de 
înaltă calitate și de alte produse agricole și de 
acvacultură care răspund cererii consumatorilor pentru 
bunuri care sunt produse prin utilizarea unor procese 
care nu dăunează mediului, sănătății umane, sănătății 
plantelor sau sănătății și bunăstării animalelor; 
 
(e)asigurarea integrității producției ecologice în toate 
etapele producției, pregătirii și distribuției alimentelor și 

Registru actualizat al 
tuturor operațiunilor 
efectuate și al tuturor 
cantităților prelucrate; 
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a hranei pentru animale; 
 
(f)proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor 
biologice, pe baza unor sisteme ecologice care 
utilizează resurse naturale interne sistemului de 
gestionare, prin metode care: 
 
(i)utilizează organisme vii și metode de producție 
mecanice; 
 
(ii)practică cultivarea de culturi legată de soluri și 
producția animalieră legată de terenuri sau practică 
acvacultura cu respectarea principiului exploatării 
durabile a resurselor acvatice; 
 
(iii)exclud utilizarea OMG-urilor și a produselor obținute 
din OMG-uri și a produselor obținute prin OMG-uri, 
altele decât medicamentele veterinare; 
 
(iv)se bazează pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea 
de măsuri de precauție și preventive, după caz; 
 
(g)limitarea utilizării de factori de producție externi; în 
cazul în care sunt necesari factori de producție externi 
sau nu există practicile și metodele de gestionare 
adecvate menționate la litera (f), respectivii factori de 
producție externi se limitează la: 
 
(i)factori proveniți din producția ecologică; în cazul 
materialului de reproducere a plantelor, ar trebui să se 
acorde prioritate varietăților selectate pentru 
capacitatea lor de a răspunde nevoilor și obiectivelor 
specifice ale agriculturii ecologice; 
 
(ii)substanțe naturale sau substanțe derivate în mod 
natural; 
 
(iii)îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută; 

măsurile de 
precauție care 
trebuie întreprinse 
pentru a reduce 
riscul 
contaminării cu 
produse sau 
substanțe 
neautorizate și 
măsurile de 
curățenie care 
trebuie întreprinse 
în cadrul etapelor 
de producție, 
pregătire și 
distribuție; 

(1)   Pentru a evita contaminarea cu produse sau 

substanțe neautorizate în conformitate cu articolul 9 

alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în 

producția ecologică, operatorii iau următoarele măsuri 

de precauție în fiecare etapă a producției, pregătirii și 

distribuției: 

(a) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate 

pentru a identifica riscurile de contaminare a 

producției și a produselor ecologice cu produse sau 

substanțe neautorizate, inclusiv identificarea 

sistematică a etapelor procedurale esențiale; 

(b) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate 

pentru a evita riscurile de contaminare a producției și 

Registru actualizat al 
tuturor operațiunilor 
efectuate și al tuturor 
cantităților prelucrate; 
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a produselor ecologice cu produse sau substanțe 

neautorizate; 

(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu 

regularitate; și 

(d) respectă alte cerințe relevante din prezentul 

regulament, care asigură separarea produselor 

ecologice, în conversie și neecologice. 

(2)   În cazul în care un operator suspectează, din 

cauza prezenței unui produs sau a unei substanțe 

neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul 

paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, într-un 

produs care este conceput pentru a fi utilizat sau 

comercializat ca produs ecologic sau în conversie, că 

acesta din urmă nu respectă prezentul regulament, 

operatorul: 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs 

ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în 

producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi 

exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în 

cazul în care nu poate fi exclusă, informează imediat 

autoritatea competentă relevantă sau, după caz, 

autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentându-i elementele disponibile, după 

caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă 

relevantă sau, după caz, cu autoritatea de control ori 

cu organismul de control relevant la identificarea și 

verificarea motivelor pentru prezența produselor sau 

substanțelor neautorizate. 

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare 

pentru a stabili norme uniforme care să specifice: 

(a) etapele procedurale care trebuie urmate de 

operatori, în conformitate cu alineatul (2) literele (a)-

(e), și documentele relevante care trebuie furnizate 

de aceștia; 

(b) măsurile proporționale și corespunzătoare care 

trebuie adoptate și revizuite de către operatori 

pentru a identifica și evita riscurile de contaminare, 

în conformitate cu alineatul (1) literele (a)-(c) 
 

Inputuri ➢ denumire material/serviciu (ingrașamintele, insecticide, 
rodenticide, erbicid, aditivii și auxiliarii tehnologici 
folositi, Aditivii pentru hrana animalelor și suplimente, 

Lista inputuri 
folosite in unitate, 
facturi de achizitie, 
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Seminte si material de inmultire vegetativ; Ingrediente 
conventionale; Substante de igienizare folosite. 

➢ denumire furnizor 
➢ statul acestuia 
➢ cantitati intrate 
➢ data  

fise tehnice, 
etichete, declaratii, 
certificate etc 
 

Activitati 
subcontractate 

➢ lista subcontractantilor,  
➢ descrierea activitatii/  
➢ activitatilor desfașurate de aceștia, precum si o 

indicatie a OC  sub rezerva carora se afla 

Lista 
subcontractantilor 

 ➢   

 ➢   

 
5.Norme specifice 

5.1 Verificarea în țara terță 

(1)   Autoritatea sau organismul de control relevant(ă) recunoscut(ă) în conformitate cu articolul 46 

din Regulamentul (UE) 2018/848 verifică transportul în conformitate cu articolul 16 din 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 al Comisiei (9). 

(2)   În sensul articolelor 48 și 57 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritatea de control sau 

organismul de control relevant(ă) verifică transportul din punctul de vedere al conformității cu 

cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu standardele de producție și măsurile 

de control acceptate ca fiind echivalente. Această verificare include controale documentare 

sistematice și, după caz, în conformitate cu o evaluare a riscurilor, controale fizice, înainte ca 

transportul să părăsească țara terță de export sau de origine. 

(3)   În sensul alineatelor (2)-(5), autoritatea de control sau organismul de control relevant(ă) este: 

(a) o autoritate de control sau un organism de control astfel cum este menționat(ă) la articolul 57 din 

Regulamentul (UE) 2018/848 care a fost recunoscut(ă) pentru produsele în cauză și pentru țara 

terță din care sunt originare produsele sau, după caz, în care a fost efectuată ultima operațiune 

în scopul pregătirii; Regulamentul delegat (UE) 2021/1697sau 

(b) o autoritate de control sau un organism de control care a fost desemnat(ă) de o autoritate 

competentă dintr-o țară terță recunoscută, astfel cum se menționează la articolul 48 din 

Regulamentul (UE) 2018/848, din care sunt originare produsele sau, după caz, în care a fost 

efectuată ultima operațiune în scopul pregătirii. 

5.2   Verificarea menționată la alineatul (2) se efectuează de către: 

(a) autoritatea de control sau organismul de control al producătorului sau al prelucrătorului 

produsului în cauză; sau 

(b) în cazul în care operatorul sau grupul de operatori care efectuează ultima operațiune în scopul 

pregătirii, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2018/848, este 

diferit de producătorul sau de prelucrătorul produsului, de către autoritatea de control sau 

organismul de control al operatorului sau al grupului de operatori care efectuează ultima 

operațiune în scopul pregătirii. 

5.3 Controalele documentare vizează verificarea: 

(a) trasabilității produselor și ingredientelor; 

(b) conformității volumului produselor incluse în transport cu verificările bilanțului masic efectuate de 

operatorii în cauză în conformitate cu evaluarea efectuată de autoritatea de control sau de 

organismul de control; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2306#ntr9-L_2021461RO.01001301-E0009
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj
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(c) documentelor de transport și comerciale relevante (inclusiv a facturilor) aferente produselor; 

(d) în cazul produselor prelucrate, a faptului că toate ingredientele ecologice ale acestor produse au 

fost produse de operatori sau de grupuri de operatori certificați (certificate) într-o țară terță de 

către o autoritate de control sau un organism de control recunoscut(ă) în conformitate cu 

articolul 46 sau menționat(ă) la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2018/848 sau de o țară terță 

recunoscută în conformitate cu articolul 47 sau 48 din Regulamentul (UE) 2018/848, sau au fost 

produse și certificate în Uniune în conformitate cu regulamentul respectiv. 

Aceste controale documentare se bazează pe toate documentele relevante, inclusiv pe certificatul 

operatorilor menționat la articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 

2018/848, pe evidențele controalelor, pe planul de producție pentru produsul în cauză și pe 

registrele ținute de operatori sau de grupurile de operatori, pe documentele de transport disponibile, 

pe documentele comerciale și financiare și pe orice alte documente considerate relevante de către 

autoritatea de control sau organismul de control. 

 

5.4 Eliberarea certificatului de control Articolul 4 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   Autoritatea de control sau organismul de control care a verificat transportul în conformitate cu 

articolul 3 eliberează un certificat de inspecție în conformitate cu articolul 5 pentru fiecare transport 

înainte ca transportul să părăsească țara terță de export sau de origine. 

(2)   În cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în 

conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, aceasta (acesta) eliberează 

certificatul de inspecție pentru transporturile care conțin produse cu risc ridicat, astfel cum se 

menționează la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698, numai după ce se află în 

posesia documentației complete privind trasabilitatea și după ce a primit și a evaluat rezultatele 

analizelor eșantioanelor prelevate din transport în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din 

regulamentul delegat menționat. 

Certificatul pentru operatorii, grupurile de operatori și exportatorii din țări terțe 

Autoritățile de control și organismele de control care au fost recunoscute în conformitate cu 

articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 le furnizează operatorilor, grupurilor de 

operatori și exportatorilor din țări terțe care au făcut obiectul controalelor menționate la articolul 45 

alineatul (1) litera (b) punctul (i) din regulamentul respectiv un certificat care să ateste că respectivii 

operatori, grupuri de operatori și exportatori respectă Regulamentul (UE) 2018/848 („certificatul”). 

Certificatul art 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 : 

(a) se eliberează în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa I la prezentul 

regulament, utilizând sistemul electronic TRACES (Sistemul de control al comerțului și de 

expertiză) menționat la articolul 2 punctul 36 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2019/1715 al Comisiei (2); 

(b) face posibilă identificarea: 

(i)               operatorului, a grupului de operatori sau a exportatorului care face obiectul 

certificatului, inclusiv a membrilor unui grup de operatori; 

(ii)              categoriei de produse vizate de certificat, clasificate așa cum se prevede la articolul 35 

alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 și 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R1378#ntr2-L_2021297RO.01002401-E0002
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(iii) perioadei sale de valabilitate; 
 

(c) certifică faptul că activitatea operatorului, a grupului de operatori sau a exportatorului respectă 

Regulamentul (UE) 2018/848 și 

(d) se actualizează ori de câte ori apar modificări ale datelor pe care le include. 

5.5 Formatul certificatului de inspecție și utilizarea sistemului TRACES Articolul 5 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   Autoritatea de control sau organismul de control eliberează în Sistemul de control al comerțului 

și de expertiză (TRACES) certificatul de inspecție în conformitate cu modelul și cu notele prevăzute 

în anexă și completează casetele 1-18 din certificatul respectiv. 

(2)   Atunci când eliberează certificatul de inspecție, organismul de control sau autoritatea de control 

încarcă în TRACES toate documentele justificative, inclusiv următoarele: 

(a) rezultatele analizelor sau ale testelor efectuate pe eșantioanele prelevate, după caz; 

(b) documentele comerciale și de transport, cum ar fi conosamentul, facturile și lista ambalajelor și, 

în cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în 

conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, planul de călătorie întocmit în 

conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698. 

(3)   Certificatul de inspecție se emite în TRACES și poartă un sigiliu electronic calificat. 

În cazul în care nu sunt disponibile la momentul eliberării, informațiile referitoare la numărul de 

colete menționat în caseta 13 din certificatul de inspecție și informațiile menționate în casetele 16 

și 17 ale acestuia, precum și documentele menționate la alineatul (2) se includ sau se actualizează 

în certificatul de inspecție în termen de 10 zile de la eliberarea acestuia și, în orice caz, înainte de 

verificarea și vizarea acestuia de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 6. 

(4)   Certificatul de inspecție se întocmește: 

(a) în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află postul de 

control la frontiera de intrare în Uniune, în cazul produselor care fac obiectul controalelor 

oficiale la posturile de control la frontieră; 

(b) în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care urmează să fie pus 

în liberă circulație transportul, în cazul produselor exceptate de la controalele oficiale la posturile 

de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305. 

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), un stat membru poate accepta ca certificatele să fie redactate 

într-o altă limbă oficială a Uniunii și să fie însoțite, dacă este nevoie, de o traducere autentificată. 

5.6 Controale oficiale asupra transporturilor Articolul 6 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 

2021/2306 

(1)   Autoritatea competentă de la un post de control la frontieră sau de la un punct de punere în 

liberă circulație, după caz, efectuează controale oficiale asupra transporturilor în vederea verificării 

conformității cu Regulamentul (UE) 2018/848, după cum urmează: 

(a) controale documentare pentru toate transporturile; 

(b) controale de identitate aleatorii, precum și 

(c)  controale fizice cu o frecvență care depinde de probabilitatea nerespectării Regulamentului (UE) 

2018/848.  



 

REGULI-5-OC/14.01.2022 
 

Controalele documentare includ o examinare a certificatului de inspecție, a tuturor celorlalte 

documente justificative prevăzute la articolul 5 și, după caz, a rezultatelor analizelor sau testelor 

efectuate pe eșantioanele prelevate. 

În cazul în care un certificat de inspecție necesită corecturi de natură pur materială sau de 

redactare, autoritatea competentă poate accepta ca autoritatea de control sau organismul de 

control care a eliberat certificatul de inspecție să actualizeze informațiile din TRACES, înlocuind 

documentul în conformitate cu procedura disponibilă în TRACES, fără a modifica informațiile din 

certificatul inițial privind identificarea transportului, trasabilitatea acestuia și garanțiile. 

(2)   În cazul transporturilor de produse cu risc ridicat menționate la articolul 8 din Regulamentul 

delegat (UE) 2021/1698, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) din prezentul articol 

efectuează controale de identitate și fizice sistematice, prelevă cel puțin un eșantion reprezentativ 

din transporturi și verifică documentația menționată la articolul 16 alineatul (6) din regulamentul 

respectiv. Autoritatea competentă stabilește o procedură de eșantionare reprezentativă 

corespunzătoare categoriei, cantității și ambalajului produsului. 

(3)   După verificarea menționată la alineatul (1) și, după caz, la alineatul (2), autoritatea 

competentă ia o decizie cu privire la fiecare transport. Decizia privind transportul se consemnează 

în caseta 30 a certificatului de inspecție în conformitate cu modelul și notele din anexă și indică una 

dintre următoarele mențiuni: 

(a) transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind ecologic; 

(b) transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind în conversie; 

(c) transportul poate fi pus în liberă circulație ca fiind neecologic; 

(d) transportul nu poate fi pus în liberă circulație; 

(e) o parte a transportului poate fi pusă în liberă circulație cu un extras al certificatului de inspecție. 

Autoritatea competentă vizează certificatul de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat. 

(4)   Pentru produsele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră se 

aplică următoarele dispoziții: 

(a) alineatul (3) se aplică în plus față de normele privind utilizarea documentului sanitar comun de 

intrare (DSCI) de către autoritățile competente de la posturile de control la frontieră în 

conformitate cu articolul 56 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/625 și 

de la punctele de control în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al 

Comisiei (10) și cu normele privind deciziile referitoare la transporturi prevăzute la articolul 55 din 

Regulamentul (UE) 2017/625; 

(b) controalele documentare menționate la alineatul (1) litera (a) pot fi efectuate la distanță de 

posturile de control la frontieră în ceea ce privește anumite produse ecologice și produse în 

conversie, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2123; 

(c) controalele de identitate și controalele fizice menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) pot fi 

efectuate la punctele de control în ceea ce privește anumite produse ecologice și produse în 

conversie în conformitate cu articolele 2-6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2123. 

(5)   Decizia privind transporturile luată în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 

2017/625 conține una dintre mențiunile de la alineatul (3) primul paragraf din prezentul articol. În 

cazul în care importatorul a solicitat plasarea sub un regim vamal special în conformitate cu 

articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament, prin completarea casetei 23 din certificatul de 

inspecție, decizia privind transporturile luată în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 

2017/625 indică regimul vamal aplicabil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2306#ntr10-L_2021461RO.01001301-E0010


 

REGULI-5-OC/14.01.2022 
 

Decizia înregistrată în certificatul de inspecție care indică faptul că transportul sau o parte a 

acestuia nu poate fi pus(ă) în liberă circulație este notificată fără întârziere în TRACES autorității 

competente relevante care efectuează controale oficiale pentru a verifica conformitatea cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din Regulamentul (UE) 2017/625. 

În cazul în care decizia luată în DSCI în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 

2017/625 indică faptul că transportul nu respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2) din 

regulamentul respectiv, autoritatea competentă de la postul de control la frontieră informează în 

TRACES autoritatea competentă care a luat decizia în conformitate cu alineatul (3) din prezentul 

articol, în vederea actualizării certificatului de inspecție. În plus, orice autoritate competentă care 

efectuează controale oficiale pentru a verifica respectarea normelor menționate la articolul 1 

alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) din Regulamentul (UE) 2017/625 furnizează în TRACES orice 

informație relevantă, cum ar fi rezultatele analizelor de laborator, autorității competente care a luat 

decizia în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, pentru a actualiza, dacă este cazul, 

certificatul de inspecție. 

(6)   În cazul în care doar o parte a unui transport este pusă în liberă circulație, transportul se 

divizează în loturi diferite înainte de punerea sa în liberă circulație. Pentru fiecare lot, importatorul 

completează și transmite în TRACES un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307. Autoritatea competentă a statului membru în 

care lotul este destinat punerii în liberă circulație efectuează verificarea lotului și vizează extrasul 

certificatului de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat. 

(7)   În cazul transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră 

menționate la alineatul (4), autoritățile vamale permit punerea în liberă circulație a transportului 

numai pe baza prezentării unui DSCI finalizat în mod corespunzător în conformitate cu articolul 57 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 și a unui certificat de inspecție vizat în 

conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, care menționează faptul că transportul poate fi 

pus în liberă circulație. 

În cazul în care transportul este divizat în loturi diferite, autoritățile vamale solicită prezentarea unui 

DSCI finalizat în mod corespunzător în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (UE) 2017/625, precum și a unui extras al certificatului de inspecție în conformitate 

cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307, care indică în caseta 12 că lotul poate fi 

pus în liberă circulație. 

5.7 Regimuri vamale speciale Articolul 7 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   În cazul în care un transport este plasat sub un regim de antrepozitare vamală sau de 

perfecționare activă astfel cum se menționează la articolul 240 alineatul (1) și la articolul 256 

alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului (11) și este supus uneia sau mai multor pregătiri, astfel cum se menționează la al doilea 

paragraf din prezentul alineat, autoritatea competentă verifică transportul în conformitate cu 

articolul 6 din prezentul regulament înainte de efectuarea primei pregătiri. Importatorul indică, în 

caseta 23 a certificatului de inspecție, numărul de referință al declarației vamale prin care mărfurile 

au fost declarate pentru regimul de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă. 

Pregătirile menționate la primul paragraf se limitează la următoarele tipuri de operațiuni: 

(a) ambalarea sau schimbarea ambalajului; sau 

(b) aplicarea, îndepărtarea și modificarea etichetelor privind prezentarea metodei de producție 

ecologică. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2306#ntr11-L_2021461RO.01001301-E0011
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(2)   După efectuarea pregătirilor menționate la alineatul (1), autoritatea competentă verifică 

transportul și vizează certificatul de inspecție în conformitate cu articolul 6 înainte de punerea în 

liberă circulație a transportului. 

(3)   Înainte de punerea în liberă circulație, un transport poate fi divizat în loturi diferite sub 

supraveghere vamală, după verificare și vizarea certificatului de inspecție în conformitate cu 

articolul 6. Pentru fiecare lot rezultat în urma divizării, importatorul completează și transmite în 

TRACES un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2021/2307. 

(4)   Autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie pus în liberă circulație lotul 

efectuează verificarea lotului în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) și vizează extrasul 

certificatului de inspecție în TRACES cu un sigiliu electronic calificat. 

(5)   Operațiunile de pregătire și de divizare menționate la alineatele (1) și (3) se efectuează în 

conformitate cu dispozițiile relevante stabilite în capitolele III și IV din Regulamentul (UE) 2018/848. 

5.8 Proceduri pentru situații de urgență pentru TRACES în caz de indisponibilitate și în caz 

de forță majoră Articolul 8 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   Autoritățile de control și organismele de control care eliberează certificatul de inspecție în 

conformitate cu articolul 4 mențin la dispoziție un model al certificatului respectiv care poate fi 

completat conform modelului prevăzut în anexă, precum și toate documentele necesare în temeiul 

Regulamentului (UE) 2018/848, care pot fi încărcate în TRACES. 

(2)   În cazul în care TRACES sau una dintre funcționalitățile sale este indisponibil(ă) în mod 

continuu mai mult de 24 de ore, utilizatorii săi pot utiliza un model ce poate fi completat, în formă 

tipărită sau electronică, astfel cum se menționează la alineatul (1), pentru a înregistra și a face 

schimb de informații. 

Autoritatea de control sau organismul de control menționat(ă) la alineatul (1) atribuie o referință 

fiecărui certificat eliberat și ține un registru cronologic al certificatelor eliberate, pentru a asigura 

corespondența cu referința alfanumerică dată de TRACES odată ce acesta devine funcțional. 

În cazul în care se utilizează certificate de inspecție pe suport de hârtie, modificările sau ștersăturile 

necertificate invalidează certificatele. 

(3)   Odată ce TRACES sau funcționalitățile sale devin din nou disponibile, utilizatorii săi utilizează 

informațiile înregistrate în conformitate cu alineatul (2) pentru a produce în format electronic 

certificatul de inspecție și pentru a încărca documentele menționate la alineatul (1). 

(4)   Certificatele și documentele produse în conformitate cu alineatul (2) poartă textul „produs în 

cursul unei situații de urgență”. 

(5)   În caz de forță majoră, se aplică alineatele (1)-(4). În plus, autoritățile competente, autoritățile 

de control sau organismele de control informează fără întârziere Comisia cu privire la un astfel de 

eveniment, iar autoritățile de control sau organismele de control introduc toate detaliile necesare în 

TRACES în termen de zece zile calendaristice de la încheierea acestui eveniment. 

(6)   Articolul 5 alineatul (4) și alineatul (5) se aplică mutatis mutandis certificatelor și documentelor 

produse în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. 

5.9 Utilizarea certificatului de control și a extrasului certificatului de control de către 

autoritățile vamale Articolul 9 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

În cazul produselor care fac obiectul controalelor oficiale la un punct de punere în liberă circulație în 

conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2305, autoritățile vamale permit 
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punerea în liberă circulație a unui transport numai pe baza prezentării unui certificat de inspecție 

care indică în caseta 30 faptul că transportul poate fi pus în liberă circulație. 

În cazul în care transportul este divizat în loturi diferite, autoritățile vamale solicită prezentarea unui 

extras al certificatului de inspecție în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2021/2307, care indică în caseta 12 că lotul poate fi pus în liberă circulație. 

5.10 Informații care trebuie furnizate de o autoritate competentă, de o autoritate de control 

sau de un organism de control dintr-o țară terță cu privire la neconformitățile suspectate sau 

constatate ale transporturilor Articolul 10 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   În cazul în care o autoritate competentă, o autoritate de control sau un organism de control 

dintr-o țară terță este notificat(ă) de Comisie, după ce Comisia a primit o notificare din partea unui 

stat membru în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 

în ceea ce privește neconformitatea suspectată sau constatată care afectează integritatea 

produselor ecologice sau a produselor în conversie dintr-un transport, acesta (aceasta) efectuează 

o anchetă. Autoritatea competentă, autoritatea de control sau organismul de control răspunde 

Comisiei și statului membru care a trimis notificarea inițială (statul membru notificator) în termen de 

30 de zile calendaristice de la data primirii notificării respective și informează cu privire la acțiunile și 

măsurile întreprinse, inclusiv cu privire la rezultatele anchetei, și furnizează orice altă informație 

disponibilă și/sau solicitată de statul membru notificator, utilizând modelul prevăzut în secțiunea X 

din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei (12). 

(2)   Autoritatea competentă, autoritatea de control sau organismul de control furnizează orice 

informație suplimentară solicitată de un stat membru cu privire la acțiunile sau măsurile 

suplimentare întreprinse. 

Comisia sau un stat membru poate solicita autorității competente, autorității de control sau 

organismului de control să pună la dispoziție, fără întârziere, lista tuturor operatorilor sau a tuturor 

grupurilor de operatori din lanțul de producție ecologică din care face parte transportul, precum și a 

autorităților lor de control sau a organismelor lor de control. 

(3)   În cazul în care autoritatea de control sau organismul de control a fost recunoscut(ă) în 

conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, se aplică articolul 21 alineatele (2) 

și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698. 

5.11 Dispoziții tranzitorii privind certificatele de control pe suport de hârtie și extrasele 

acestora Articolul 11 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) primul paragraf, până la 30 iunie 2022, certificatul de 

inspecție poate fi eliberat pe suport de hârtie după ce a fost completat în TRACES și imprimat. 

Certificatul pe suport de hârtie menționat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

(a) în caseta 18, acesta poartă semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea de control 

sau de organismul de control care eliberează certificatul, precum și ștampila oficială; 

(b) certificatul se eliberează înainte ca transportul la care se referă să părăsească țara terță de 

export sau de origine. 

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (3), până la 30 iunie 2022 se aplică următoarele 

dispoziții: 

(a) în cazul în care certificatul de inspecție se eliberează pe suport de hârtie în conformitate cu 

alineatul (1) din prezentul articol, certificatul respectiv se vizează pe suport de hârtie cu 

semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea competentă de la postul de control la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2306#ntr12-L_2021461RO.01001301-E0012
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frontieră sau de la punctul de punere în liberă circulație, în casetele 23, 25 și 30, după caz, după 

completarea în TRACES și tipărirea certificatului; 

(b) în cazul în care certificatul de inspecție este emis în TRACES și poartă un sigiliu electronic 

calificat, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf, certificatul respectiv poate fi 

vizat pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei autorizate de autoritatea competentă 

de la postul de control la frontieră sau de la punctul de punere în liberă circulație, în casetele 23, 

25 și 30, după caz, după completarea în TRACES și tipărirea certificatului. 

(3)   Autoritățile de control, organismele de control și autoritățile competente verifică, în fiecare 

etapă a eliberării și vizării certificatului de inspecție, după caz, dacă informațiile din certificatul de 

inspecție pe suport de hârtie corespund informațiilor din certificat care sunt completate în TRACES. 

În cazul în care informațiile referitoare la numărul de colete menționat în caseta 13 din certificatul de 

inspecție sau informațiile din casetele 16 și 17 ale certificatului respectiv nu sunt completate în 

certificatul de inspecție pe suport de hârtie, sau în cazul în care aceste informații sunt diferite de 

informațiile completate în certificat în TRACES, autoritățile competente iau în considerare, în scopul 

verificării transportului și al vizării certificatului, numai informațiile completate în TRACES. 

(4)   Certificatul de inspecție pe suport de hârtie menționat la alineatul (1) este prezentat autorității 

competente de la postul de control de la frontiera de intrare în Uniune, în cazul în care transportul 

este supus controalelor oficiale, sau autorității competente de la punctul de punere în liberă 

circulație, după caz. Autoritatea competentă respectivă returnează certificatul pe suport de hârtie 

importatorului. 

(5)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (6) și de la articolul 7 alineatul (4), până la 30 iunie 

2022, extrasul certificatului de inspecție poate fi vizat pe suport de hârtie, după ce a fost completat 

în TRACES și imprimat. Extrasul respectiv pe suport de hârtie al certificatului trebuie să 

îndeplinească următoarele cerințe: 

(a) în caseta 12, acesta trebuie să fie vizat pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei 

autorizate de autoritatea competentă; 

(b) acesta poartă semnătura olografă a destinatarului lotului, în caseta 13. 

Autoritatea competentă menționată la primul paragraf litera (a) returnează respectivul extras pe 

suport de hârtie al certificatului persoanei care l-a prezentat. 

5.12 Criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control care 

sunt competente să efectueze controale ale produselor ecologice în țări terțe, precum și de 

retragere a recunoașterii lor 

La articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

(REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1697 art 1) 

„(2)   Autoritățile de control și organismele de control sunt recunoscute, în conformitate cu 

alineatul (1), pentru controlul importului categoriilor de produse enumerate la articolul 35 

alineatul (7), dacă îndeplinesc următoarele criterii: 

(a) sunt stabilite legal într-un stat membru sau într-o țară terță; 

(b) au capacitatea de a efectua controale pentru a asigura îndeplinirea condițiilor stabilite la 

articolul 45 alineatul (1) litera (a), litera (b) punctul (i) și litera (c) și la prezentul articol pentru 

produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune, fără a delega 

sarcini de control; în sensul prezentei litere, sarcinile de control efectuate de persoane care 



 

REGULI-5-OC/14.01.2022 
 

lucrează în temeiul unui contract individual sau al unui acord formal prin intermediul căruia fac 

obiectul controlului managerial și al procedurilor autorităților de control sau organismelor de 

control contractante nu sunt considerate sarcini delegate, iar interdicția de a delega sarcini de 

control nu se aplică prelevării de eșantioane; 

(c) oferă garanții adecvate de obiectivitate și imparțialitate și sunt libere de orice conflicte de interese 

în exercitarea sarcinilor lor de control; în special, dispun de proceduri care garantează că 

personalul care efectuează controale și alte acțiuni nu se află în niciun conflict interese și că 

operatorii nu sunt inspectați de aceiași inspectori mai mult de 3 ani consecutiv; 

(d) în cazul organismelor de control, acestea sunt acreditate în scopul recunoașterii lor în 

conformitate cu prezentul regulament de un singur organism de acreditare conform standardului 

armonizat relevant pentru „Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme care certifică 

produse, procese și servicii”, a cărui referință a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

(e) dețin cunoștințele de specialitate, echipamentele și infrastructura necesare pentru desfășurarea 

sarcinilor de control și un personal cu un nivel adecvat de calificare și experiență în număr 

suficient; 

(f) au capacitatea și competențele necesare pentru a-și desfășura activitățile de certificare și control 

în conformitate cu cerințele prezentului regulament și, în special, ale Regulamentului delegat (UE) 

2021/1698 al Comisiei (*1) pentru fiecare tip de operator (operator individual sau grup de 

operatori) din fiecare țară terță și pentru fiecare categorie de produse pentru care doresc să fie 

recunoscute; 

(g) dispun de proceduri și mecanisme pentru a asigura imparțialitatea, calitatea, coerența, 

eficacitatea și caracterul adecvat al controalelor și al altor acțiuni pe care le întreprind; 

(h) dispun de suficient personal calificat și experimentat, astfel încât controalele și alte acțiuni să 

poată fi efectuate în mod eficace și în timp util; 

(i) dispun de instalații și echipamente adecvate și întreținute corespunzător care să asigure 

efectuarea de către personal a controalelor și a altor acțiuni în mod eficace și în timp util; 

(j) dispun de proceduri în vederea asigurării accesului personalului lor la sediile operatorilor și la 

documentele păstrate de operatori, astfel încât să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile; 

(k) dețin competențele, pregătirea și procedurile interne adecvate pentru a efectua controale eficace, 

inclusiv inspecții, ale operatorilor, precum și ale sistemului de control intern al unui grup de 

operatori, dacă există; 

(l) recunoașterea lor anterioară pentru o anumită țară terță și/sau pentru o categorie de produse nu a 

fost retrasă în conformitate cu alineatul (2a) sau acreditarea lor nu a fost retrasă sau suspendată 

de niciun organism de acreditare în conformitate cu procedurile sale de suspendare sau de 

retragere stabilite în conformitate cu standardul internațional relevant, în special cu standardul 

17011 al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) intitulat „Evaluarea conformității – 

cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a 

conformității”, în cursul celor 24 de luni anterioare: 

(i) cererii lor de recunoaștere pentru aceeași țară terță și/sau pentru aceeași categorie de produse, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R1697#ntr*1-L_2021336RO.01000301-E0002
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cu excepția cazului în care recunoașterea anterioară a fost retrasă în conformitate cu 

alineatul (2a) litera (k); 

(ii) cererii lor de extindere a domeniului de aplicare al recunoașterii la o țară terță suplimentară, în 

conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698, cu excepția cazului în 

care recunoașterea anterioară a fost retrasă în conformitate cu alineatul (2a) litera (k) din 

prezentul articol; 

(iii) cererii lor de extindere a domeniului de aplicare al recunoașterii la o categorie de produse 

suplimentară, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1698; 
 

(m) în cazul autorităților de control, acestea sunt organizații administrative publice din țara terță 

pentru care solicită recunoașterea; 

(n) îndeplinesc cerințele procedurale prevăzute în capitolul I din Regulamentul delegat (UE) 

2021/1698 și 

(o) îndeplinesc orice criterii suplimentare care pot fi stabilite într-un act delegat adoptat în temeiul 

alineatului (7). 

(2a)  Comisia poate retrage recunoașterea unei autorități de control sau a unui organism de control 

pentru o anumită țară terță și/sau pentru o categorie de produse în cazul în care: 

(a) unul dintre criteriile de recunoaștere prevăzute la alineatul (2) nu mai este îndeplinit; 

(b) Comisia nu a primit raportul anual menționat la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 

2021/1698 până la termenul specificat la articolul respectiv sau informațiile incluse în raportul 

anual sunt incomplete, inexacte sau nu respectă cerințele prevăzute în regulamentul respectiv; 

(c) autoritatea de control sau organismul de control nu pune la dispoziție sau nu comunică toate 

informațiile referitoare la dosarul tehnic menționat la alineatul (4), la sistemul de control aplicat de 

aceasta (acesta), sau la lista actualizată a operatorilor sau a grupurilor de operatori sau la 

produsele ecologice care intră în domeniul de aplicare al recunoașterii sale; 

(d) autoritatea de control sau organismul de control nu notifică Comisiei, în termen de 30 de zile 

calendaristice, modificările aduse dosarului său tehnic menționat la alineatul (4); 

(e) autoritatea de control sau organismul de control nu furnizează informațiile solicitate de Comisie 

sau de un stat membru în termenele stabilite sau informațiile sunt incomplete, inexacte sau nu 

respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 

și într-un act de punere în aplicare care urmează să fie adoptat în temeiul alineatului (8), sau nu 

cooperează cu Comisia, în special în cursul investigațiilor privind o neconformitate; 

(f) autoritatea de control sau organismul de control nu este de acord cu o examinare la fața locului 

sau cu un audit inițiat(ă) de Comisie; 

(g) rezultatul examinării la fața locului sau al auditului indică o funcționare defectuoasă sistematică a 

măsurilor de control sau autoritatea de control sau organismul de control nu este în măsură să 

pună în aplicare toate recomandările formulate de Comisie după examinarea la fața locului sau 

după audit, în propunerea de plan de acțiune prezentată Comisiei; 

(h) autoritatea de control sau organismul de control nu ia măsurile corective adecvate ca răspuns la 

neconformitățile și încălcările constatate într-un termen stabilit de Comisie în funcție de gravitatea 
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situației, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile calendaristice; 

(i) în cazul în care un operator își schimbă autoritatea de control sau organismul de control, 

autoritatea de control sau organismul de control nu comunică noii autorități de control sau noului 

organism de control elementele relevante din dosarul de control, inclusiv evidențele scrise, 

referitoare la operator, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de 

transfer de la operator sau de la noua autoritate de control sau noul organism de control; 

(j) există riscul ca consumatorul să fie indus în eroare cu privire la adevărata natură a produselor 

care intră în domeniul de aplicare al recunoașterii sau 

(k) autoritatea de control sau organismul de control nu a certificat niciun operator timp de 48 de luni 

consecutive în țara terță pentru care este recunoscut(ă). 
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