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Lista de sanctiuni pentru procesatori, comercianti si 

importatori 
Conform  

Regulamentului (CE) Nr. 834/2007 versiunea curenta,  
legislatiei nationale AE in vigoare, Ordinul 895/2016 privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, 

de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si supraveghere a activitatii 
organismelor de control, in agricultura ecologica 

 
Stimati parteneri ! 
 
Lista de sanctiuni are ca scop clarificarea sanctiunilor individuale, incluzand de asemenea o lista 
cu exemple pentru fiecare sanctiune in parte. In raportul de inspectie, aceste sanctiuni sunt 
identificate cu numere de la 1 la 5. Raportul de inspectie include totodata si masurile corective 
(modul in care se poate aborda o neconformitate) si posibile termene limita (data pana la care 
neconformitatea trebuie indreptata). 
Dupa incheierea inspectiei, inspectorii nostri va vor explica toate sanctiunile acordate si 
consecintele lor. Ulterior inspectiei, la biroul ABG, sanctiunile acordate in timpul inspectiei vor fi 
confirmate sau modificate de catre personalul ce va analiza dosarul dumneavoastra. ABG 
 

1.Sanctiuni minore: 

Sanctiunea 1: Avertisment ABG 

Remarca simpla (RS) 
Cerere de ameliorare (CA) 
 
Un avertisment este acordat in cazul descoperirii unor neconformitati minore. Acestea se pot 
corecta in scurt timp sau intr-un termen acordat de inspector.  
Termen limita: imediat in timpul inspectiei, urmand ca la urmatoarea inspectie sa se verifice daca 
corectia s-a mentiunt  sau intr-un interval acordat de inspector de 10 zile lucratoare. 
 
Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc 

asupra deciziei de certificare. (RS)
 

 
Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea 

modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată. (CA)
 

 
Exemple de neconformitati in care se acorda sanctiunea ”Avertisment”: ABG 
 

 Documentatia relevanta este incompleta in timpul inspectiei. 

 Elemente ce perturba efectuarea inspectiei: pregatirea incompleta a documentelor, 
rapoartelor de analiza, a etichetelor, a ambalajelor, etc. 

 Documentatie incompleta a verificarii intrarilor/receptiei de materii prime/ingrediente/ 
produse. 

 Inregistrari si registre/jurnale incomplete. 

 Autorizatii de productie indisponibile/neclare. 

 Separarea neclara a produselor ecologice de cele conventionale in cadrul spatiului de 
depozitare (materii prime, produse procesate, produse finite), si in transport.  

 Etichetare/identificare incompleta a diferitelor spatii din fluxul de productie (depozite materii 
prime, productie, ambalare, depozite produse finite) 
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Sanctiunea 2: Cerere de imbunatatire a inregistrarilor si transmitere 
documente ABG 
Remarca simpla (RS) 
Cerere de ameliorare (CA) 
 
Aceasta sanctiune necesita imbunatatirea inregistrarilor si a documentatiei precum si transmiterea 
catre ABG a unor documente suplimentare.  
Termen limita:  este stabilit de inspector si este de cel putin 10 zile lucratoare(2 saptamani) si in 
functie de situatie poate fi extinsa la 20 de zile lucratoare(4 saptamani). 
 
Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc 

asupra deciziei de certificare. (RS)
 

 
Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea 

modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată. (CA)
 

 
Aceasta sanctiune este relevanta pentru urmatoarele neconformitati: ABG 
 

 Verificarea partiala a furnizorilor. 

 Inregistrari incomplete sau neconforme, care pot ingreuna inspectia. 

 Declararea/identificarea produselor sau a spatiilor de vanzare (rafturi) neconforma. 
 

Sanctiunea 3: Inspectie suplimentara cu costuri (suportate de client) ABG 
Avertisment (AS) 
Control suplimentar (CS) 
 
Aceasta sanctiune necesita efectuarea unei inspectii suplimentare si se aplica in cazul in care 
sanctiunile 1 si 2 nu sunt indreptate in termenul limita acordat de inspector si de asemenea in 
cazul repetarii aceleasi neconformitati. 
Aceasta sanctiune este relevanta in cazul in care verificarea la fata locului a indreptarii 
neconformitatilor este necesara si se realizeaza intr-o inspectie suplimentara. ABG 

Termen limita: imediat la momentul inspectiei, urmand ca inspectorii ABG sa revina intr-o inspectie 
suplimentara. 
 
Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a 
respectat cererea de ameliorare; avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar ce 
vizează verificarea documentelor de clarificare transmise de operator şi/sau control la faţa locului. 
(AS)

 

 
Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator. (CS) 

 
Se aplică în vederea verificării acţiunilor corective sau în caz de suspiciuni privind iregularităţi în 
activitatea operatorului. 
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2.Sanctiuni majore: 
Sanctiunea 4: Declasarea/excluderea unui lot si interzicerea declaratiei 
de produs provenit din agricultura ecologica ABG 
Declasarea produsului/lot/serie de producţie (DP) 

Suspendarea activitatii operatorului1 (SA) 
 
Aceasta sanctiune este aplicata intotdeauna in consultare cu Autoritatea Competenta (MADR). 
Pentru a verifica excluderea/declasarea lotului, este necesara efectuarea unei inspectii 
suplimentare (suportate de catre client). ABG  

 
Termen limita: 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. 
 
Se aplică unui anumit produs sau unui anumit lot, prin retragerea indicaţiilor privind metoda de 
producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot sau a seriei de producţie; impune 
retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piaţă şi controale suplimentare. (DP)

 

 
În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că sunt prezente produse şi substanţe ce nu sunt 
incluse în anexele I, II, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la R(CE) nr. 889/2008, precum şi o manipulare sau 
procesare necorespunzătoare a produselor care afectează statutul acestora, se vor lua măsuri 
imediate de retragere a menţiunilor la metoda de producţie ecologică şi procesare. 
 
Interzicerea operatorului respectiv de a comercializa pentru o perioadă determinată produse cu 
indicaţii privind metoda de producţie ecologică în etichetare şi promovare, care atrage 
suspendarea certificării respectivului operator. (SA) 
Timp de actiune: imediat dupa luarea deciziei de certificare baza pe controalele suplimentare 
efectuate.  
După încheierea perioadei de suspendare, organismul de control va notifica imediat autoritatea 
competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR) în legătură cu statutul operatorului 
în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităţilor care au condus la suspendare; în 
situaţia în care operatorul a remediat neconformităţile, acesta va beneficia de statutul avut anterior 
suspendării, iar în situaţia în care operatorul nu a remediat neconformităţile, acesta va fi exclus, 
aplicându-se măsurile prevăzute la punctul următor (EO). 
 
Aceasta sanctiune este relevanta in cazul urmatorelor neconformitati: ABG 

 

 Utilizarea repetata a ingredientelor, aditivilor alimentari, auxiliarilor tehnologici si/sau 
proceselor/tratamentelor nepermise prevazute in Reg. (CE) Nr. 834/2007 si 889/2008, 
anexele in vigoare 

 Declararea neconforma a produselor in conversie si/sau incalcari flagrante ale 
Regulamentului in retete, respectiv declaratia produsului 

 Utilizarea de materii prime conventionale si declararea materiilor prime/produselor ca 
provenind din “agricultura ecologica” 

 Depozitare/manipulare neconforma afectata de produse nepermise 

 Repetarea neconformitatilor 
 

  



 

25.03.2021 13:29:37 2000211RO Sanction catalogue processing RO Sanktionskatalog Verarbeitung 4/4 

 
Sanctiunea 5: Rezilierea contractului de inspectie ABG 
Excluderea operatorului din sistemul de agricultura ecologica prin 
retragerea certificarii si rezilierea contractului (EO) 
 
Aceasta sanctiune este relevanta si aplicabila in cazuri de conflict contractual intre client si 
Organismul de Certificare ABG. Organismul de Certificare ABG are dreptul de a decide rezilierea 
contractului datorita unor neconformitati specifice.  
Timp de actiune: in acest caz autoritatea competent va fi informata imediat. 
Nota: In cazul rezilierii contractului de comun acord, notificarea fiind data in termenul contractual, 
nu este considerata “sanctiune 5”, insa incetarea contractului de inspectie va fi raportata catre 
Autoritatile Competente (MADR). ABG 
 
În cazul constatării unei încălcări a dispoziţiilor în mod grav sau într-un mod care provoacă efecte 
îndelungate de la producerea/comercializarea produselor cu indicaţii privind metoda de producţie 
ecologică, organismele de control interzic operatorului în cauză să desfăşoare activităţi în sistemul 
de agricultură ecologică². În acest caz se va rezilia contractul şi se vor retrage în mod obligatoriu 
toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate). (EO) 

 
Organismul de control va informa³ imediat autoritatea competentă cu privire la aplicarea acestei 
sancţiuni în scopul publicării acestei informaţii pe site-ul oficial al MADR şi informării Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 
1 – in vederea aplicarii prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din 28 
iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, in cazul constatarilor de incalcari ale dispozitiilor in mod grav 
sau care provoaca efecte indelungate, autoritatea competenta stabileste, suspendarea 
operatorului, pentru o perioada de maximum 1 an. Aceasta perioada poate fi redusa de 
Organismul de certificare ABG. 
2 - În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, organismele 
de control aplică sancţiunea de excludere a operatorilor pentru o perioadă de 5 ani. 
3 - Informarea cuprinde rezultatul verificărilor, precum şi documentele analizate care au stat la 
baza aplicării sancţiunii. 
 
 


