Catalogul de măsuri
Conform
Regulamentul (UE) 2018/848, regulamentele sale delegate si de punere in aplicare, cu modificările ulterioare,
legislației naționale AE în vigoare, Ordinul 312/2021 privind organizarea sistemului de control și de supraveghere
a activității acestora în agricultura ecologică
Stimați parteneri!
Lista de măsuri are ca scop clarificarea sancțiunilor individuale, incluzând de asemenea o listă cu exemple pentru fiecare
măsură în parte. Raportul de inspecție include totodată și măsurile corective (modul în care se poate aborda o
neconformitate) și posibile termene limită (data până la care neconformitatea trebuie îndreptată).
După încheierea inspecției, inspectorii noștri vă vor explica toate măsurile acordate și consecințele lor. Ulterior inspecției, la
biroul ABG, măsurile acordate în timpul inspecției vor fi confirmate sau modificate de către personalul ce va analiza dosarul
dumneavoastră.

Tipul neconformităților:
1. Neconformitate minoră:
Cazul de neconformitate este minor atunci când:
— măsurile de precauție sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul sunt eficiente;
— neconformitatea nu afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie;
— sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanțul de aprovizionare și este posibilă
interzicerea introducerii pe piață a produselor cu referire la producția ecologică.
Pentru sanctiunile minore, operatorii trebuie sa transmita, in termenul stabilit, un plan de actiune in vederea corectarii
neconformitatii.
Codul măsurii

Cerere de
ameliorare
(CA)

Măsura
Transmiterea de către
operator/ grupul de
operatori, în termenul
stabilit, a unui plan de
acțiune în vederea
corectării neconformității

Avertisment
(AS)
Control
suplimentar
(CS)

Modul de aplicare
Se aplică în cazul unei nereguli care nu prezintă risc asupra deciziei de
certificare.
Este însoțită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare
și a termenului în care va fi remediată.
Neconformitătile minore, în ceea ce privește înregistrările, duc la
transmiterea ulterioară a acestora către ABG, (de ex: înregistrări și
registre/jurnale incomplete, autorizații de producție indisponibile/neclare,
separarea neclară a produselor ecologice de cele convenționale în cadrul
spațiului de depozitare (materii prime, produse procesate, produse finite), și
în transport, etichetare/ identificare incompletă a diferitelor spații din fluxul
de producție (depozite materii prime, producție, ambalare, depozite produse
finite), etc);
Termen limită: acesta poate varia de la 10 zile lucrătoare (2 săptămâni) la
20 de zile lucrătoare (4 săptămâni).
Se aplică însoțit de mențiunea sancțiunii ce urmează a fi dată în cazul în
care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare;
avertismentul poate fi urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea
documentelor de clarificare transmise de operator/grupul de operatori și/sau
de un control la fața locului.
Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator.
• Repetarea constantă a neconformităților CA acordate în inspecțiile
anterioare;
• Neconformitățile trebuie să fie îndreptate într-o perioadă scurtă de timp;
• Se aplică în vederea verificării acţiunilor corective sau în caz de suspiciuni
privind iregularităţi în activitatea operatorului;
Timp limită: imediat, la momentul inspecției se stabilește termenul limită
pentru inspecția suplimentară. Cea mai extinsă limită de timp se acordă în
sectorul zootehnic și poate fi de maxim 6 luni, în vederea remedierii
condițiilor de adăpostire sau de asigurare a hranei ecologice pentru animale.
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2. Neconformitate majoră:
Cazul de neconformitate este major atunci când:
— măsurile de precauție nu sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente;
— neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie;
— operatorul nu a corectat în timp util o neconformitate minoră;
— sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanțul de aprovizionare și este posibilă
interzicerea introducerii pe piață a produselor cu referire la producția ecologică.
Codul măsurii

Declasare
produs/lot/
serie de
producție
(DP)

Măsura
În conformitate cu art. 42
alin. (1) din Regulamentul
(UE) 2018/848, nu se face
referire
la
producția
ecologică în etichetarea și
în publicitatea întregului lot
sau a întregii serii de
producție
în
cauză
[cultura/culturile afectată(e)
sau
animalul/animalele
afectat(e)].
Este necesară o nouă
perioadă de conversie.

Declasare
suprafață
(DS)

Limitarea domeniului
aplicare al certificatului

Modul de aplicare
DP se aplică unui produs sau lot prin retragerea indicațiilor privind metoda
de producție ecologică atunci când se constată nrespectări care afectează
integritatea produselor ecologice.
Este însoțită de orice măsură adecvată în conformitate cu art. 138 alin. (1)
lit. b), alin. (2), lit. c), e)—g) și i) din Regulamentul (UE) 2017/625.
• Utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor interzise
• Contaminarea involuntară cu pesticide sau îngrășăminte, de la terți
• Nerespectarea repetată a cerințelor privind hrana pentru animale
• Repetarea neconformităților majore
• Neconformități cu privire la cumpărarea animalelor; rețete, etichetare
necorespunzătoare
Termen limită: imediat la momentul inspectiei, daca sunt identificate
produse/practice nepermise sau imediat odata cu decizia de certificare luată
în baza probelor de produse cu rezultate pozitive pentru substanțe
nepermise în sistemul de agricultură ecologică.
DS se aplică suprafeței totale, unei parcele sau unei părți a acesteia.
Se aplică atunci când se constată că au fost folosite în tehnologia de
producție substanțe și produse nepermise de Regulamentul (UE) 2018/848
și regulamentele delegate și de punere în aplicare, se va lua măsura
declasării suprafeței în cauză la statutul de convențional, se vor declasa
produsele la statutul de convențional și va reîncepe perioada de conversie.

de De asemenea, măsura este aplicată atunci când OC a constatat contaminări
ce nu pot fi atribuite operatorului/grupului de operatori, în conformitate cu art.
8 alin. (3 4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000.
Se aplică atunci când retragerea referințelor la metoda ecologică (DP și/sau
DS) a fost decisă pentru o parte din domeniul de aplicare al certificatului. De
asemenea implică un plan de reîncepere a perioadei de conversie pentru
domeniul care și-a pierdut certificarea. Măsura se aplică proporțional cu
gradul de gravitate al neconformităților constatate.
• Utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor interzise;
• Contaminarea involuntară cu pesticide sau îngrășăminte, de la terți;
• Nerespectarea repetată a cerințelor privind hrana pentru animale;
• Repetarea neconformităților minore;
• Neconformități cu privire la cumpărarea animalelor; rețete, etichetare
necorespunzătoare.

CA+CS

Îmbunătățirea punerii în
aplicare a măsurilor de
precauție și a controalelor
pe care le-a instituit
operatorul pentru a asigura
conformitatea
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Termen limită: imediat la momentul inspectiei, daca sunt identificate
produse/practice nepermise sau imediat odata cu decizia de certificare luata
in baza probelor de produse cu rezultate pozitive pentru substante nepermise
in sistemul de agricultura ecologica.
Măsura DP și/sau DS este însoțită de cererea de ameliorare, cu precizarea
modului de îmbunătățire a punerii în aplicare a măsurilor de precauție și a
termenului în care va fi remediată.
Se impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piață și
control suplimentar pentru verificarea acțiunilor corective.

2000033RO List of sanctions RO Catalogul de masuri

2/3

3. Neconformitate gravă:
Cazul de neconformitate este grav atunci când:
— măsurile de precauție nu sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente;
— neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie;
— operatorul nu corectează neconformități majore anterioare sau, în mod repetat, nu corectează alte categorii de
neconformități;
— nu sunt disponibile informații din sistemul de trasabilitate pentru a localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanțul de
aprovizionare și nu este posibilă interzicerea introducerii pe piață a produselor cu referire la producția ecologică.
Codul măsurii

Declasare
produs/lot/
serie de
producție
(DP)
Declasare
suprafață
(DS)

Suspendarea
certificării
(SC)

Măsura
În conformitate cu art. 42
alin. (1) din Regulamentul
(UE) 2018/848, nu se face
referire
la
producția
ecologică în etichetarea și în
publicitatea întregului lot sau
a întregii serii de producție
în cauză [cultura/culturile
afectată(e)
sau
animalul/animalele
afectat(e)].

Modul de aplicare
DP se aplică unui produs sau lot prin retragerea indicațiilor privind metoda de
producție ecologică atunci când se constată nerespectări care afectează
integritatea produselor ecologice.
Este însoțită de orice măsură adecvată în conformitate cu art. 138 alin. (1) lit. b,
alin. (2) lit. c), e), f), g), i) din Regulamentul (UE) 2017/625.
DS se aplică suprafeței totale, unei parcele sau unei părți a acesteia. Se aplică
atunci când se constată că au fost folosite în tehnologia de producție substanțe
si produse nepermise de Regulamentul (UE) 2018/848 și regulamentele
delegate și de punere în aplicare, se va lua măsura declasării suprafeței în
cauză la statutul de convențional, se vor declasa produsele la statutul de
convențional și va reîncepe perioada de conversie.
Se va interzice comercializarea produselor cu referire la producția ecologică pe
o perioadă de maximum șase luni, caz în care operatorii/grupurile de operatori
sunt obligați să implementeze acțiuni corective. Se aplică însoțită de măsura
DP și/sau DS.

Interzicerea comercializării
produselor cu referire la
producția ecologică, pe o
perioadă
dată,
în
conformitate cu art. 42 alin. Pe perioada suspendării, operatorii/grupurile de operatori implementează
(2) din Regulamentul (UE) măsuri îmbunătățite de precauție și demonstrează eficacitatea controalelor pe
2018/848
care le-a instituit pentru a asigura conformitatea.

Este necesară o nouă După încheierea perioadei de suspendare, OC va notifica imediat autoritatea
competentă (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — MADR) în legătură cu
perioadă de conversie.
statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea
Limitarea domeniului de neconformităților care au condus la suspendare; în situația în care s-a stabilit
cauza neconformităților și operatorul/grupul de operatori a remediat
aplicare al certificatului
neconformitățile, respective a implementat măsuri îmbunătățite de precauție și
ale controalelor, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării, iar în
Suspendarea certificatului
situația în care operatorul/grupul de operatori nu a remediat neconformitățile și
nu s-a putut stabili cauza neconformităților se aplică măsura de retragere a
certificatului (RC).

Retragerea
certificatului
(RC)

Retragerea certificatului

Timp de acțiune: imediat dupa luarea deciziei de certificare, in urma
controalelor suplimentare efectuate.
Retragerea certificatului se aplică după
încheierea perioadei de suspendare a certificării, atunci când:
— nu s-a putut stabili cauza neconformităților și operatorul/grupul de operatori
nu a remediat neconformitățile;
— în cazul refuzului de a supune exploatația/ unitatea controlului. În aceste
cazuri se reziliază contractul și se retrag în mod obligatoriu toate certificatele
eliberate operatorului/grupului de operatori.
Aplicarea
acestei
măsuri
impune
imposibilitatea
înregistrării
operatorului/grupului de operatori în sistemul de agricultură ecologică pentru o
perioadă de 5 ani.
Organismul de control informează imediat autoritatea competentă cu privire la
aplicarea acestei sancțiuni în scopul publicării acestei informații pe site-ul oficial
al MADR și al informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Notă: În cazul rezilierii contractului de comun acord, notificarea fiind dată în
termenul contractual, nu este considerată “Retragerea certificatului”, însă
încetarea contractului de inspecție va fi raportată către Autoritățile Competente
(MADR).

Vă rugăm să luați în considerare: chiar și deficiențele ușoare pot duce la o înăsprire a sancțiunilor în caz de repetare.
Observație: În cazul în care se aplică o sanctiune, identificarea respectivei sancțiuni (de la CA la RC) va apare în raportul de
inspecție și inspectorii ABG vor explica sanctiunile și consecințele acestora. Fiecare dintre măsurile aplicate vor fi verificate și
confirmate, înca o data de către personalul ABG.
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