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1. Referinte: 

- REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1698 AL COMISIEI din 13 iulie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe 
procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt 
competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile 
de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind 
supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte 
acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 AL COMISIEI din 12 iulie 2021 de modificare a 
anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției 
ecologice 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1189 AL COMISIEI din 7 mai 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la anumite genuri sau specii 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/716 AL COMISIEI din 9 februarie 2021de modificare a 
anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește normele de producție ecologică privind semințele germinate și andivele, hrana pentru 
anumite animale de acvacultură și tratamentele pentru paraziți la animalele de acvacultură 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/642 AL COMISIEI din 30 octombrie 2020 de 
modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor 
ecologice 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2146 AL COMISIEI din 24 septembrie 2020 de 
completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 
ce privește normele de producție excepționale referitoare la producția ecologică 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794 AL COMISIEI din 16 septembrie 2020 de 
modificare a părții I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în 
conversie 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/427 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2020 de modificare 
a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 
ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2042 AL COMISIEI din 11 
decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/464 în ceea 
ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date relevante pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului privind producția 
ecologică 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/464 AL COMISIEI din 26 martie 
2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru 
recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și 
informațiile care trebuie furnizate de către statele membre 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1165 AL COMISIEI din 15 iulie 2021 
de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de 
stabilire a listelor acestora (Text cu relevanță pentru SEE) 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2119 AL COMISIEI din 1 decembrie 
2021 de stabilire a unor norme detaliate privind anumite registre și declarații solicitate de la 
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operatori și grupuri de operatori și privind mijloacele tehnice pentru eliberarea de certificate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei în ceea ce 
privește eliberarea certificatului pentru operatori, grupuri de operatori și exportatori din țări terțe 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/771 AL COMISIEI din 21 ianuarie 2021 de completare 
a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor 
criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor 
oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1935 AL COMISIEI din 8 noiembrie 
2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/723 în ceea ce privește 
informațiile și datele referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care 
trebuie transmise prin intermediul modelului de formular tip 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 AL COMISIEI din 19 august 
2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de 
operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în 
conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control 
recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2305 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021 de 
completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu 
norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt 
scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor 
oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și 
(UE) 2019/2124 ale Comisiei 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021 de 
completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu 
norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în 
conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2307 AL COMISIEI din 21 octombrie 
2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele 
ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune 

2. Definitii aplicabile: 

- Productia ecologica inseamna utilizarea unei metode de productie care respecta normele 
stabilite prin prezentul regulament in toate stadiile de productie, procesare și distributie 

- Descrierea unitatii reprezinta o detaliere sumara dar concludenta a operatiilor de productie 
si/sau manipulare elaborata de producator sau manipulant și ageat de Organismul de Inspectie 
si Certificare și care include planuri documentate cu privire la toate aspectele productiei sau 
manipularii ecologice descrise in Regulamentul European. Pentru operatori, acesta este un plan 
de management al calitatii care cuprinde specificitati privind agricultura ecologica. 

- Exploatatie: toate unitatile de productie cu gestiune unica care au ca scop productia de 
produse agricole. 

- Unitatile de productie: toate activele utilizate pentru un sector de productie cum ar fi localurile 
de productie, parcelele de teren, pașunile, suprafetele in aer liber, cladirile pentru animale, 
iazurile piscicole, sistemele de retinere pentru alge marine sau pentru animale de acvacultura, 
concesiunile la tarm sau pe fundul marilor și oceanelor, localurile pentru depozitarea recoltelor, 
produselor vegetale, produselor din alge marine, produselor animaliere, materiilor prime și a 
altor inputuri pertinente pentru acest sector de productie specific; 

- Operator inseamna persoanele fizice sau juridice care raspund de indeplinirea cerintelor 
prezentului regulament in cadrul intreprinderii cu profil ecologic aflate sub controlul lor; 
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3. Inregistrarea la Directia Agricola Judeteana (DAJ) 

Dupa semnarea contractului, in conformitate cu Ordinul nr. 312 din 5 noiembrie 2021 art 1 alin 
(3) Orice operator care produce, pregătește, distribuie sau depozitează produse ecologice sau în 
conversie, care importă astfel de produse dintr-o țară terță sau exportă astfel de produse spre o țară 
terță sau care introduce astfel de produse pe piață, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul 
(UE) 2018/848, are obligația să își supună activitatea sistemului de control și certificare. 

Neinregistrarea  organizatiei la DAJ si necomunicarea fisei de inregistrare la DAJ catre Rina Simtex 
OC, blocheaza procesul de certificare in aceasta faza. 

In conformitate cu Ordinul nr. 312 din 5 noiembrie 2021 art 1 alin (4) Orice operator care produce, 
pregătește, distribuie sau depozitează produse ecologice sau în conversie, care importă astfel de 
produse dintr-o țară terță sau exportă astfel de produse spre o țară terță sau care introduce astfel 
de produse pe piață, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848au obligația 
notificării propriei activități, anual, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului 
București, denumite în continuare DAJ. 

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

Orice modificare in informatiile declarate initial trebuie imediat notificate la DAJ. 

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 OC prin actualizarea 
descrierii unitatii. 

4. Descrierea unitatii: 
4.1 Informatii generale privind descrierea unitatii Articolul 10 REGULAMENTUL DELEGAT 
(UE) 2021/1698 AL COMISIEI 

(1)   Înainte de a accepta să certifice operatori, o autoritate de control sau un organism de control se 

asigură că operatorii au furnizat următoarele: 

(a) 
un document sub forma unei declarații semnate, care să conțină: 

(i) 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; 

(ii) 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; 

(iii) 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 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 se implică în etape diferite de producție, pregătire și distribuție; 

(d) 
un angajament semnat prin care operatorii se angajează: 

(i) 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; 

(ii) să ofere autorității de control sau organismului de control informațiile necesare în scopul 

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
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efectuării de controale; 

(iii) să prezinte, la cererea autorității de control sau a organismului de control, rezultatele propriilor 

programe de asigurare a calității; 

(iv) 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; 

(v) 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; 

(vi) să informeze imediat autoritatea de control sau organismul de control în cazul retragerii din 

producția ecologică; 

(vii) în cazul în care subcontractanții operatorilor 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; 

(viii) să întreprindă activitățile în conformitate cu normele de producție ecologică; 

(ix) să accepte aplicarea măsurilor corective stabilite de autoritatea de control sau organismul de 

control în caz de neconformități. 
 

(2)   Înainte de certificarea operatorilor autoritatea de control sau organismul de control verifică: 

(a) dacă operatorii respectă capitolele II, III și IV din Regulamentul (UE) 2018/848 și articolul 36 din 

regulamentul 848/2018 Verificarea include cel puțin o inspecție fizică la fața locului; 

(b) dacă, în cazul în care operatorii subcontractează oricare dintre activitățile sale unor părți terțe, 

atât operatorii, cât și părțile terțe cărora le-au fost subcontractate aceste activități au fost 

certificate de autorități de control sau de organisme de control recunoscute care confirmă că 

respectă capitolele II, III și IV din Regulamentul (UE) 2018/848 și articolul 36 din regulamentul 

respectiv, cu excepția cazului în care operatorii informează autoritatea de control sau organismul 

de control relevant că rămân responsabili în ceea ce privește producția ecologică și că nu au 

transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului. În astfel de cazuri, autoritatea de 

control sau organismul de control verifică dacă activitățile subcontractate respectă capitolele II, III 

și IV din Regulamentul (UE) 2018/848 și articolul 36 din regulamentul respectiv în contextul 

activităților de control pe care le desfășoară în ceea ce privește operatorii care și-au 

subcontractat activitățile. 

(3) Pe lângă orice alt element care poate fi considerat relevant de către autoritatea de control sau 

organismul de control, înainte de certificarea operatorilor care au fost certificați anterior de o altă 

autoritate de control sau organism de control, noua autoritate de control sau noul organism de 

control evaluează următoarele informații care trebuie transmise de către autoritatea de control 

sau organismul de control anterior: 

(a)    statutul și valabilitatea certificării, inclusiv cazurile de reducere, suspendare și retragere a 

domeniului de aplicare, astfel cum se menționează în standardul ISO/IEC 17065 al Organizației 

Internaționale de Standardizare (ISO); 

(b) rapoartele de inspecție efectuate în ultimii 3 ani; 

(c)    lista neconformităților și măsurile instituite pentru a le remedia, precum și faptul că toate 

nerespectările au fost remediate; 

(d)  derogările acordate sau cererile de derogare care sunt prelucrate de autoritatea de control sau 
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organismul de control anterior; 

(e) informații privind orice litigiu în curs relevant pentru certificarea operatorilor. 

În cazul în care autoritatea de control sau organismul de control anterior nu transmite informațiile 

prevăzute la articolul 21 alineatul (5) din prezentul regulament către noua autoritate de control sau 

către noul organism de control sau în cazul în care există îndoieli cu privire la informațiile transmise, 

noua autoritate de control sau noul organism de control nu eliberează operatorilor certificatul 

menționat la articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848 până 

când această nouă autoritate de control sau acest nou organism de control nu și-a eliminat 

îndoielile prin alte mijloace de control. 

(4)   Autoritatea de control sau organismul de control nu certifică operatorii care au fost retrași de 

către autoritatea de control sau organismul de control anterior în ultimii 2 ani, cu excepția cazului în 

care recunoașterea autorității de control sau a organismului de control anterior a fost retrasă de 

Comisie în conformitate cu articolul 46 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) 2018/848 pentru țara 

terță și categoria de produse în cauză. 

In documentul Informatii specfice se prezinta reguli pentru descrierea unitatii ecologice  menite 
sa ajute la intocmirea unei descrieri complete si conforme a unitatii dumneavoastra.  

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. 

Sunt 2 tipuri de formulare de descriere a unitatii dupa cum urmeaza: 
➢ PO-01-OC-F06 – Formular descrierea unitatii PRODUCTIE – in acest document vor completa 

operatorii cu urmatoarele activitati: 
A: Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a 
plantelor 

➢ PO-01-OIC-F06 – Formular descrierea unitatii PRELUCRARE – in acest document vor completa 
operatorii cu urmatoarele activitati: 
D: Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente  
F: Vin  
G: Alte produse enumerate in anexa 1 la Regulamentul (UE)2018/848 sau necuprinse in categoriile 
prevazute la lit. a)-f):  
      G1: Drojdie utilizata ca aliment sau hrana pentru animale;   
      G2: Maté, porumb dulce, frunze de vita, miezuri de palmier, muguri de hamei si alte parti 
comestibile ale plantelor si produse obtinute din acestea; 
      G6: Ceara de albine; 
      G7: Uleiuri esentiale 

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; 
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➢ 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 specifice 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. 

4.5.1 Operatori care se incadreaza categoria A Plante și produse vegetale neprelucrate, 
inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor 

Informatia Descrierea informatiei Documentul de 
furnizat 

Culturile denumirea speciei si a varietaii;  

Adresa completa satului, comuna si a judetului unde sunt localizate 
parcelele; cod postal 

Documente care 
dovedesc posesia 
sau dreptul de 
exploatare 

Suprafete 
descriere si 
localizare 

➢ Delimitarile: sunt marcate clar prin garduri, semne, 
drumuri,  

➢ Forma și dimensiunea: corecta, 
➢ Vecinatatile: Identificarea clara a vecinilor si a 

destinatiei (modului de utilizare) acestora -Teren 
necultivat (ex.: padure sau teren in repaus), 
-Teren aflat in exploatare Conventional 
(identificarea culturii), alte situatii 

➢ Zonele tampon 

Harti/ planuri ale 
parcelelor 
Declaratiile de 
suprafata de la APIA 

Statutul terenului ecologic, in conversie anul 1, 2 sau 3 sau conventional Registrul fermei 

Data ultimei 
aplicari de 
produse sau 
substante 
interzise in 
agricultura 
ecologica 

➢ Data ultimei aplicari 
➢ Denumire produse 
➢ Cantitate utilizata 
➢ Motivul aplicarii 

Registrul fermei 

Informatii despre 
materialul de 
inmultire (seminte, 
organe vegetative, 
puieti, rasad ) 

➢ data insamantarii/plantarii,  
➢ statut cultura,  
➢ furnizor,  
➢ certificate,  
➢ tratamente aplicate,  
➢ OMG,  
➢ autorizatii pentru folosire de seminte conventionale; 

Registrul fermei 

Informatii despre 
culturile 
conventionale  

(daca se aplica); 
➢ denumire,  
➢ suprafata, 
➢ localizare 
➢ data infiintare (semanare plantare) 

Registrul fermei 

Masuri pentru 
mentinerea sau 
sporirea fertilitatii 
și activitatii 
biologice a solului 

➢ rotatia culturilor,  
➢ cultivarea leguminoaselor folosirea culturilor verzi, 

incorporare de gunoi de grajd din exploatatii 
ecologice, 

➢ folosire de preparate biodinamice s.a 
➢ Fertilizare: data aplicarii, tipul și cantitatea de 

fertilizator utilizata, parcelele in cauza, 
 

Registrul fermei  
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Masuri pentru 
controlul 
daunatorilor, 
bolilor și 
buruienilor 

➢ Selectia soiurilor si  varietatilor adaptate si 
rezistente 

➢ rotatia culturii, 
➢ tratamente termice, 
➢ protejarea pradatorilor naturali,  
➢ motivul aplicarii unui tratament  
➢ data aplicarii,  
➢ tipul produsului, 
➢ metoda de tratament, 

Registrul fermei 

Masuri de 
prevenire a 
contaminarii și 
metode de 
separare in camp 
și in timpul 
recoltarii, a 
transportului si in 
timpul depozitarii 

➢ cultivarea varietatilor diferite in sistem ecologic si in 
cel conventional,  

➢ zone tampon adecvate,  
➢ transport numai de produse ecologice, 
➢ recoltarea productiei ecologice inaintea celor 

conventionale sau in conversie 
➢ data recoltarii,  
➢ cantitatea recoltata (productie), 
➢ destinatie/ depozitare. 
 

Registrul fermei 

Intrari de 
materiale 
necesare 
desfasurarii 
activitatii 

Lista tuturor intrarilor (achizitiilor) folosite in exploatatie 
(fertilizatori, pesticide, substante de igienizat, etc) cu 
identificarea clara a- 
➢ furnizorului  
➢ documentului de intrare 
➢ data achizitiei 
➢ tipul si denumirea produsului 
➢ cantitatea de produs achizitionata 
 

Lista inputuri folosite 
in unitate, facturi de 
achizitie, fise tehnice, 
etichete, declaratii, 
certificate etc 
 

Subcontractantii 
 

In cazul existentei unor activitati subcontractate:  

➢ lista subcontractantilor,  
➢ descrierea activitatii/ activitatilor desfașurate de 

aceștia, 
➢ statutul lor 
➢ OC cu care sunt certificati 

Lista  
subcontractanti 

4.5.2  Operatori care se incadreaza categoria A Colectare plante spontane 

Informatia Descrierea informatiei Documentul de 
furnizat 

Zona de colectare ➢ Denumire zone de colectare si codificarea 
acesteia 

➢ Localizarea acesteia (judetul, etc) 

Lista zonelor de 
colectare 

Descrierea 
zonelor 

➢ Denumirea zonei 
➢ Definirea limitelor zonei de recoltare 
➢ Denumirea plantelor culese din acea  zona  
➢ Descrierea din punct de vedere al compozitiei 

florei si potentialului de biomasa 
➢ Detalii cu privire la speciile sau varietatile protejate 

și restrictiile aplicabile in zona de recoltare 
(conform lista roșie, CITES); 

➢ Detalii privind obligativitatea permisiunii oficiale de 
cules; 

➢ Descrierea formelor geografice (munti, dealuri, 
campie); 

➢ Descrierea vecinatatilor fiecarei zone (paduri, 

Harti/ planuri 
(scala intre 
1:25000 si 
1:50000) 
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culturi intensive, pajiști, drumuri) 
➢ Descrierea surselor de poluare si a riscurilor de 

contaminare 
➢ Tratamente fitosanitare aplicate in zona (in paduri, 

culturi, animale care pasc in zona etc), 

Descrierea 
centrelor de 
colectare 

➢ Denumirea centrelor de colectare 
corespunzatoare fiecarei zone de cules; 

➢ Descrierea activitatilor de manipulare si procesare 
efectuate in fiecare centru de colectare 

➢ Denumirea centrelor care desfasoara si activitati 
conventionale 

Document 
descriere 

Culegatori ➢ formele de contractare 
➢ numele culegatorilor, 
➢ zona in care opereaza, 
➢ adresa  completa si date de contact      ( telefon, 

email) 
➢ dovezile de instruire 

Lista  
culegatorilor 

Descrierea 
activitatilor 
desfasuratate in 
sistem ecologic 

➢ Lista plantelor. Denumirea plantei (in romana si 
latina); 

➢ Utilizarea finala a plantei (medicina, alimentatie, 
cosmetica, combustibil)  

➢ Detalii cu privire la speciile sau varietatile protejate 
și restrictiile aplicabile in zona de recoltare 
(conform lista roșie, CITES); 

➢ Detalii privind obligativitatea permisiunii oficiale de 
cules; 

➢ Perioadele de recoltare (calendarul recoltarii); 
➢ Partea plantei care este culeasa 

Planul de 
gestionare a 
recoltarii 

Descrierea 
activitatilor 
conventionale 
desfasurate  

➢ Lista plantelor. Denumirea plantei (in romana si 
latina); 

➢ Cantitatile /specie 
➢ Utilizarea finala a plantei (medicina, alimentatie, 

cosmetica, combustibil..)  
➢ Perioadele de recoltare (calendarul recoltarii); 
➢ Partea plantei care este culeasa 

Daca este cazul 
Planul de 
gestionare a 
recoltarii 

Masuri de 
prevenire a 
contaminarii și 
metode de 
separare in timpul 
recoltarii, a 
transportului si in 
timpul depozitarii 

➢ Recoltarea  varietatilor diferite in ecologic si in 
conventional,  

➢ zone tampon adecvate,  
➢ transport separat in timp si spatiu numai de 

produse ecologice, 
➢ recoltarea productiei ecologice inaintea celei 

conventionale 

Planul de 
gestionare a 
recoltarii 

Masuri de 
conservare a 
bazinelor de 
recoltare 

➢ Masurile luate pentru a asigura durabilitatea 
habitatului natural (ex: rotatia zonelor de cules),  

➢ Plan pentru prevenirea practicilor distructive 
➢ Definirea potentialului zonei; 
➢ Metodele de cules 
➢ Recoltarea organelor de plante utile 

Planul de 
gestionare a 
recoltarii 

Subcontractanti 
 

➢ activitatile subcontractate:  
➢ lista subcontractantilor,  
➢ numele OC cu care sunt certificati 

Lista 
subcontractantilor 

Intrari in sistem ➢ denumirea produs 
➢ categorie produs 

Lista inputuri folosite 
in unitate, facturi de 
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➢ denumirea furnizor 
➢ cantitate 
➢ nr. document 
➢ data achizitie 
 

achizitie, fise tehnice, 
etichete, declaratii, 
certificate etc 
 

4.5.3 Operatori care se incadreaza categoriile:D, F, G1,G2,G6,G7 

D: Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente 
F: Vin  
G: Alte produse enumerate in anexa 1 la Regulamentul (UE)2018/848 sau necuprinse in categoriile 
prevazute la lit. a)-f):  

 G1: Drojdie utilizata ca aliment sau hrana pentru animale;   
 G2: Maté, porumb dulce, frunze de vita, miezuri de palmier, muguri de hamei si alte parti 
comestibile ale plantelor si produse obtinute din acestea; 
 G6: Ceara de albine; 
 G7: Uleiuri esentiale 

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 

Inputuri 
➢ denumire material/serviciu ( ingrașamintele, 

insecticide, rodenticide, erbicid, aditivii și auxiliarii 

Lista inputuri 
folosite in unitate, 
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tehnologici folositi, Aditivii pentru hrana animalelor 
și suplimente, Seminte si material de inmultire 
vegetativ; Ingrediente conventionale; Substante de 
igienizare folosite. 

➢ denumire furnizor 
➢ statul acestuia 
➢ cantitati intrate 
➢ data  

facturi de achizitie, 
fise tehnice, 
etichete, declaratii, 
certificate etc 
 

Activitati 
subcontractate 

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

indicatie a OIC  sub rezerva carora se afla 

Lista 
subcontractantilor 

 
Orice nou input ce se dorește a fi  folosit, se va transmite pentru aprobare! 
Nerespectarea celor descrise mai sus, va duce la identificarea unor neconformitati! 
 
Pentru  informatii tehnice suplimentare ne puteti contacta.  
Informatii utile puteti gasi pe site-ul http://www.rinaromania.ro 
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ANEXA 1 MODEL Jurnal de activitate pentru fermieri  

 
Continut minim 
 
 
A. Productie vegetala  
A.1. Jurnal productie vegetala  
A.2. Plan de rotatie a culturilor  
A.3. Inputuri pentru productia vegetala  
A.4. Recolta – si volumul productiei  
 
B. Prelucrare/Productie  
C.1. Lista produse  
C.2. Achizitii, ingredienti si auxiliari  
C.3. Lista furnizori  
C.4. Retete  
C.4a. Retete: Produse ecologice  
C.4b. Retete: Produse conventionale cu procent de ingrediente ecologice mai mic de 95%  
C.4c. Retete: Produs cu ingredient principal provenit din vanatoare sau pescuit  
C.5. Lista clienti  
C.6. Jurnal vanzari 
 
C. Inspectia bunurilor intrate  

Atentie!  
Prin inregistrarile Dvs. de achizitii confirmati urmatoarele:  
„Am verificat bunurile preluate si concordanta intre aceste produse si cele trecute pe 
factura sau pe avizul de insotire al marfii“  
Aceasta inspectie a bunurilor intrate este solicitata de regulamentul ecologic al CE. 
 
 

 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 2 Model Declaratie  

Privind resursele externalizate - utilaje agricole, echipamente de productie si / sau alte 
mijloace de productie 

 

 
 
Prin prezenta, subsemnatul ………………………………………, administrator / responsabil  al 

……………………………….……….,cu sediul în localitatea.............................…………str., 

…………….……………, nr............., judeţul……….………………, declar pe propria răspundere 

următoarele, cu privire la folosirea utilajelor agricole, care provin din unităţi în care se practică 

metoda de producţie convenţională : 

Am luat toate  măsurile care se impun în vederea evitării contaminării produselor obţinute după 

metoda de producţie ecologică, cu reziduuri provenite de la produsele (inputurile) folosite în 

agricultura convenţională prin măsuri de curăţire / igienizare ale utilajelor agricole/ echipamentelor 

prin : 

 

-   ...................................................................................................................................,  

 

- ...................................................................................................................................... 

 

- …………………………………………………………………………………………………. 

 

înainte de folosirea acestora în unitatea proprie (înregistrată în sistemul de agricultură 

ecologică).  

 
 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 3 Model Lista cumpărătorilor direcți 

 
Operator:  ____________________________________________________Nr. contract.:              
 Cod operator RO/ ______   CUI: _____________ 
  

Nr
. 

Cr
t. 

Numele 
cumpărătorului 

Sediu  
(localitate, strada, nr., județ)  

Numele 
persoanei 

responsabile 
Observaţii 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 4 Model Evidenta depozitarii 

       

Operator:  Cod RO/ 

Depozit / adresa depozitului: 

Stoc la evaluarea precedentă și modificări ale cantităţilor de produse în timpul anului 1) 

Produsul  
(inclusiv 
statutul) 

 

Stoc 
inițial 
(buc./ 

kg/ 
tone/ 
litri) 

Intrări/ Stocuri Ieşiri 

Stoc 
(buc.
/ kg/ 
tone/ 
litri) 

Data 
(de la 
data 

ultimei 
evaluări) 

Canti 
-tate 
(buc./ 

kg/ 
tone/ 
litri) 

De la* Data 

Canti        
-tate 
(buc./ 

kg/ 
tone/ 
litri) 

Către* 
Nr. 
doc 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

Data:                        Semnătura responsabil: 
 
 
 
 
 
 



 

REGULI-1-OC/ 14.01.2022 
 

 

 
 
 

Anexa 5 Model Evidenta colectarii din flora spontana 

 
 

Operator: Cod: RO/ 

 
Descrierea terenurilor 
 
0. Localizare în spaţiu 
 
1. Suprafaţa totală (câte ha păşune/ fâneaţă, câte ha pădur 
 
2. Cine administrează suprafeţele respective? 
 
3. Să se menţioneze că nu s-au făcut tratamente cu substanţe chimice în arealul respectiv de 

cel puţin 3 ani, că nu există surse de poluare în zonele respective, adică de unde se 
colectează (nu există industrie grea, industrie minieră, emisii de raze X, sau alte surse de 
poluare) 

 
4. Cu cine se învecinează zona? ( marcarea pe hartă a zonelor de colectare 
 
5. Date despre personalul utilizat la colectare (nr.colectorilor, nivel de instruire, experienţă, etc. 
 
6. Descrierea procedurii de colectare  
 
7. Să se specifice în procente cantitatea maximă de plante care se culege de pe fiecare areal 
 
8. Descrierea unităţii şi a modului de procesare (făcută o schiţă a unităţii de procesare, 

descrierea modului cum se face uscarea sau congelarea plantelor, fructelor, ciupercilor, 
ambalarea, materiale folosite, transportul, depozitarea etc.) 
 
 

Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 6 Model Lista colectorilor 

 

Operator: Anul: Cod: RO/ 

Nr.
crt. 

Numele 
colectorului 

Adresa 
Nr. de 
telefon 

Definirea 
zonei de 
colectare 

Suprafaţa de 
colectare ( ha ) 

Desfăşoară 
activitatea de 

colectare şi de 
pe suprafeţe 
necontrolate? 

Se 
completeaza 
de inspector 
in controlului 

 
 

     
 da   nu 

 
 

     
 da   nu 

 
 

     
 da   nu 

 
 

     
 da   nu 

 
 

     
 da   nu 

      
 da   nu 

      
 da   nu 

      
 da   nu 

      
 da   nu 

  
 

    
 da   nu 

 
 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 7 Model Lista produselor prelucrate 

 
 

 Operator: Cod: RO/ 

Denumire 
Produs 

Cantitate intrata 
din fiecare 

ingredient/data 

 
 Mod de prelucrare  
(ex. uscare, încălzire, 
afumare, sărare, 
coacere, marinare, 
extragere, extrudare 
sau o combinație a 
acestor procedee)  

 

Cantitate 

Estimată 

Statut 1) Cantitate produs 
finit/data 

t/ an 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

 
 

    

                                            1) Statut :  
 C = În conversie  
 Eco . = Ecologic  
 Conv. = Convenţional  
 Data:                                                                                                                Semnătura responsabil: 
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Anexa 8 Model  
Document justificativ pentru aplicarea tratamentelor 
 
 
 

1. Adeverinţă de la Primărie, că nu s-au efectuat tratamente fitosanitare de masă în ultimii trei 
ani pe raza comunei. 

2. Adeverinţă de la Direcţia Fitosanitară, că în ultimii trei ani nu s-au făcut tratamente 
fitosanitare de masă (cu aviaţia utilitară), pe raza teritorială a judeţului. 

3. Adeverinţă de la Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, că nu s-au 
făcut tratamente fitosanitare de masă . * 

 
 
 
 
 

• Dacă în judeţul d-voastră Direcţia Fitosanitară este subordonată Direcţiei Generale 
pentru Agricultură, atunci va fi un document eliberat de aceste instituţii şi încă unul 
eliberat de Primăria unde se află suprafaţa în cauză. 

• Adeverinţe se vor elibera pt. fiecare judeţ în parte. 
 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 9 Model Cerere de aprobare privind eticheta produsului................. 

 
Operator:  

Domiciliul/ Sediul social:  

CUI:  

Tipul activităţii:  
□ Producător □ Procesator □ Comerciant  

În baza documentelor justificative anexate prezentei cereri, solicit aprobarea termenilor 
referitori la producţia ecologică ce urmează a se folosi în etichetarea produselor ce vor fi 
comercializate.  

Anexez:  

□ forma finală a etichetelor produselor în format electronic/ suport de hârtie, pt. 
următoarele produse:  
-  
-  
□ Alte documente: 
……………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………
……………  
………………………………………………………………………………………………………
……………  

Angajament: Mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare 
privind producţia ecologică, procesarea şi etichetarea produselor agricole ecologice şi 
Regulile de folosire a logoului comunitar.  
 
 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
 
 
 
 
 
RINA SIMTEX OC S.R.L. (RO- ECO- 028)  
□ se aprobă  

□ se respinge  

Motive: 
...............................................................................................................................................
......  
...............................................................................................................................................
...................  
...............................................................................................................................................
...................  
 
Verificat: RAC 
 
Aprobat:  
DIRECTOR COMPARTIMENT PRODUSE AGRICOLE SI ALIMENTARE  
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Anexa 10 
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Anexa 11 Model Jurnal productie vegetala ecologica 

 
Operator:  _____________________________________________________           Cod contract 
.RO/ ______   CUI: _____________ 
  
Anul agricol: _________ Cultura:________________ Suprafata totala cultivata : _______  Nr. 
parcelelor: ______________ Statutul suprafetelor: _________ 
 

Lucrări 
agricole 

executate 

Data 
efectuării 
lucrărilor 

Utilaje / 
Materiale  
utilizate 

Cantitate 
totală 

utilizată/ 
obţinută  

(kg/ l) 

Originea 
utilajelor/ 

materialelor 
utilizate 

Tipul şi nr. 
documentulu
i de achiziţie 

Statutul 
materialelor 

utilizate/ 
obţinute 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Note:  Se specifică atât specia, cât şi soiul/ hibridul în cazul seminţelor, precum şi denumirea 
comercială şi substanţa activă în cazul inputurilor. 
        Ex.: ecologic, în conversie la agricultura ecologică; compatibil cu agricultura ecologică- în 
cazul inputurilor;  în cazul seminţelor- convenţionale netratate cu acordul  prealabil al  a OC, 
convenţionale netratate fără acordul  prealabil al  a OC, tratate cu substanţe interzise, etc. 
    Acestui document i se anexează toate documentele ce au statat la baza înregistrărilor (ex. 
copii facturi de achiziţie materiale, documente de calitate a seminţelor, copii documente justificative 
ale furnizorilor certificaţi în agricultura ecologică, etichete, prospecte, etc.) 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 12 Model Jurnal de protectie a plantelor anul............. 

 
        

Operator: Cod: RO/ 

Data 
Cultura 
tratată 

Motivul aplicării 
tratamentului 

Produsul utilizat 
(denumire 

comercială) 

Substanţa 
activă 

Observaţii 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 13 Model Jurnal al suprafetelor inregistrate pentru producerea de material de 
reproducere a plantelor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:                        Semnătura responsabil:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator:  Anul: 201 Cod: RO/ 

Nr. 
parcelă 

Suprafața (S) 
(m2 / Ha) 

Specia 

* Denumire 
soi / hibrid / 

populație 
locală 

Categoria 
biologică1) 

Recolta 
estimată / 

obținută pe S 
(kg / buc)  
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Anexa 14 Model Jurnal al suprafetelor  nou inregistrate/ achizitionate 

 
 

Operator:                                                                                 Cod: RO/ 

Nr. Crt. 

Data 
achiziţiei 
(dacă se 

poate 
determina 
sau dacă 

este 
cazul) 

Data începerii 
perioadei de 

conversie 
(data înregistrării 
suprafeţei la DAJ) 

Denumirea 
sau nr. 
parcelei 

Cultura 
Suprafaţa 

(ha) 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
     

 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 15 Model Plan de rotatie a culturilor 

 

Operator: Cod: RO/ 

 Anul agricol: 

 Anul  20____ Anul  20____ Anul  20___ 

Nr. Sau 
numele 
parcelei 

Supraf. 
(ha) 

Cultur
a 

Cultura 
intercalat

a 

Statu
t 

Cultur
a 

Cultura 
intercalat

a 
Statut 

Cultur
a 

Cultura 
intercalat

a 

Statu
t 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

           

 
 
 Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 16 Model Reguli privind masurile de precautie ce trebuie luate de operator si 
procedura de tratare a suspiciunilor de neconformitate cauzate de prezenta substantelor 
neautorizate in productia ecologica 

 Avand in vedere intrarea in vigoare la data de 01.01.2022 a Regulamentului (CE) nr 848/2018, va 
informam asupra regulilor ce trebuie respectate de operatori cu privire la masurile de precautie ce 
trebuie luate in vederea evitarii prezentei substantelor neautorizate precum si privind procedura de 
urmat de operator in cazul unei suspiciuni de neconformitate: 
 
REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 
ARTICOLUL 28 – MASURI DE PRECAUTIE PENTRU A EVITA PREZENTA PRODUSELOR SI 
SUBSTANTELOR NEAUTORIZATE 
 
(1) Pentru a evita contaminarea cu produse sau substante neautorizate pentru utilizarea in 
productia ecologica, operatorii iau urmatoarele masuri de precautie in fiecare etapa a productiei, 
pregatirii si distributiei 
(a) instituie si mentin masuri proportionale si adecvate pentru a identifica riscurile de contaminare a 
productiei si a produselor ecologice cu produse sau substante neautorizate, inclusiv identificarea 
sistematica a etapelor procedurale esentiale; 
(b) instituie si mentin masuri proportionale si adecvate pentru a evita riscurile de contaminare a 
productiei si a produselor ecologice cu produse sau substante neautorizate; 
(c) revizuiesc si adapteaza aceste masuri cu regularitate; si 
(d) respecta alte cerinte relevante din prezentul regulament, care asigura separarea produselor 
ecologice, in conversie si neecologice. 
  
(2) In cazul in care un operator suspecteaza, din cauza prezentei unui produs sau a unei substante 
neautorizate pentru utilizarea in productia ecologica, intr-un produs care este conceput pentru a fi 
utilizat sau comercializat ca produs ecologic sau in conversie, ca acesta din urma nu respecta 
prezentul regulament, operatorul: 
(a) identifica si izoleaza produsul in cauza; 
(b) verifica daca suspiciunea poate fi probata; 
(c) nu plaseaza produsul in cauza pe piata ca produs ecologic sau in conversie si nu il utilizeaza in 
productia ecologica, decat daca suspiciunea poate fi exclusa; 
(d) in cazul in care suspiciunea este probata sau in cazul in care nu poate fi exclusa, informeaza 
imediat RINA SIMTEX, prezentandu-i elementele disponibile, dupa caz; 
(e) coopereaza pe deplin cu RINA SIMTEX, la identificarea si verificarea motivelor pentru prezenta 
produselor sau substantelor neautorizate. 
 
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI DIN 22 FEBRUARIE 
2021 
ARTICOLUL 1 ETAPELE PROCEDURALE DE URMAT DE CATRE OPERATOR IN CAZUL UNEI 
SUSPICIUNI DE NECONFORMITATE CAUZATA DE PREZENTA UNOR PRODUSE SAU 
SUBSTANTE NEAUTORIZATE 
 
(1) Pentru a verifica daca suspiciunea poate fi probata in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorul ia in considerare urmatoarele elemente: 
(a) in cazul in care suspiciunea de neconformitate se refera la un produs ecologic sau in conversie 
receptionat, operatorul verifica daca: 
(i) informatiile de pe eticheta produsului ecologic sau in conversie corespund informatiilor din 
documentele insotitoare; 
(ii) informatiile din certificatul furnizat de furnizor se refera la produsul achizitionat efectiv; 
(b) in cazul in care exista o suspiciune potrivit careia cauza prezentei unor produse sau substante 
neautorizate se afla sub controlul operatorului, operatorul examineaza orice cauza posibila a 
prezentei unor produse sau substante neautorizate. 
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2) In cazul in care operatorul informeaza RINA SIMTEX,  in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/848 cu privire la o suspiciune probata sau in cazul in care 
suspiciunea nu poate fi eliminata, operatorul furnizeaza, daca este cazul si daca sunt disponibile, 
urmatoarele elemente: 
(a) informatii si documente cu privire la furnizor (nota de livrare, factura, certificatul furnizorului, 
certificatul de inspectie pentru produse ecologice); 
(b) trasabilitatea produsului: referinta de identificare a lotului, cantitatea in stoc si cantitatea de 
produs vanduta; 
(c) rezultatele de laborator, de la un laborator acreditat, daca este cazul si daca sunt disponibile; 
(d) fisa de prelevare a esantioanelor care detaliaza data, ora, locul si metoda de prelevare a 
esantionului; 
(e) orice informatie cu privire la orice suspiciune anterioara privind produsul neautorizat sau 
substanta neautorizata in cauza; 
(f) orice alt document relevant pentru clarificarea cazului. 
 
Nerespectarea acestor cerinte minime va conduce la aplicarea sanctiunilor de catre RINA SIMTEX,  
sau de catre autoritatea competenta – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

 
 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 17 Model Sistemul calitatii 

 
 Operator:_________________________________________________________ 

Cod contract .:                                         RO/ ______ CUI: ________________  

1. Asigurarea calității se desfășoară după normativul:  
 

 fără asigurarea calității  
 ISO 9001  
 ISO 22000 
 altul: …………………………………………..  

Dacă există, atunci cine a efectuat auditul? 
...............................................................................................  
Când s-a efectuat ultimul 
audit?..................................................................................................................  
Planificați introducerea normativului pentru asigurarea calității?  

 da, în prezent se află în derulare ISO 9001/22000  
 da  
 nu  

Aplicați sistemul HACCP?  da  nu  
De când? 
……………………………………………………………………………………………………..…………
.  
Planificați aplicarea? 
……………………………………………………………………………………………………  
Efectuați analize de laborator?  da  nu  
a) Tipul analizelor: Analiza  Locul analizei  

 analiza pentru evidențierea reziduurilor   în unitate  în afara unității  
 analiza microbiologică   în unitate  în afara unității  
 analize specifice producției   în unitate  în afara unității  
 analiza calității produsului finit   în unitate  în afara unității  

 
Data:                        Semnătura responsabil: 
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Anexa 18 Model   Jurnal Cantitate recoltata 

 
Operator:_________________________________________________________ 

Cod contract .:                                         RO/ ______ CUI: ________________  
 

Cultura  Status Cantitate 
recoltata 

Perioada 
recoltarii 

Utilizare Numar 
document 

Numele si 
adresa 

cumparatorului 
(nu se aplica in 

cazul 
cumparatorului 

final) ecologic conventional   
Cantitate/ 
kg 

tip 
utilizare* 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
*Tip productie: PD = Productie directa V = Vanzare catre comercianti, alti fermieri etc.F = Hranire la ferma 
proprie S = seminte pentru ferma proprie  
UP = uz personal (-consum propriu) 

 
Data:                        Semnătura responsabil: 
 
 
 
 
 


