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PROGRAMUL DE CERTIFICARE 

Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică, precum și 

regulamentele de punere în aplicare și de delegare ale acestuia, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Pentru 

 Producătorii agricoli 

 Procesare, comerț și import 

 Subcontractanti 

 

ORGANISME DE CONTROL:  

 

Bio Garantie SRL 

Str. Popa Savu, Nr. 77, Etaj 1, Ap.3, Interfon 03, 

Sector 1, 011432 București,  

România 

1. Domeniul de aplicare al programului, inclusiv tipul de produse acoperite 

Acest program de certificare stă la baza inspecției și certificării produselor pe baza 

următoarelor cerințe:  

 Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică, precum și regulamentele de 

punere în aplicare și de delegare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare 
ecologice (OG 110/22) 

 Ordin nr. 312/2021 

 

EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

2. Cerințele aplicate la evaluarea produselor, prin referire la standarde sau alte 
acte normative 

În plus față de cerințele menționate la punctul 1, se aplică următoarele linii directoare / 

regulamente / specificații: 

RO: https://www.bio-garantie.ro/ro/services/service-507~legisla-ia-na-ional-din-rom-nia 

 

Versiunile valabile ale reglementărilor de mai sus pot fi găsite aici: 

Bio Garantie and agroVet – Inspection and  Certification (bio-garantie.com) 

3. Activități  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848&qid=1666159669175
https://www.bio-garantie.ro/ro/services/service-507~legisla-ia-na-ional-din-rom-nia
https://www.bio-garantie.com/welcome-to-bio-garantie-group
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Cererea de inspecție și certificare 

Clienții interesați (operatori și grupuri de operatori) pot afla mai multe despre ceea ce are de 

oferit organismul de control pe site-ul  www.bio-garantie.ro 

O cerere de certificare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

 Numele și adresa 

 Persoana responsabilă cu datele de contact 

 Produsele 

 Dacă este cazul, punctele de lucru/sediile, subcontractanți 

 Codul unic de inregistrare 

 Extras din registrul comerțului sau documente similare 

 Dacă este cazul, dovada înregistrării în sistemul ecologic 

Verificarea fezabilității 

După primirea informațiilor relevante, verificarea fezabilității se efectuează de către organismul 

de control respectiv pentru a asigura faptul că: 

a) informațiile despre client și despre produs sunt suficiente pentru efectuarea procesului de 

certificare; 

b) sunt clarificate toate diferențele de înțelegere cunoscute între organismul de certificare și 

client, inclusiv acordul privind standardele sau actele normative (linii directoare / 

regulamente / specificații); 

c) este definit domeniul de aplicare al certificării dorite; 

d) sunt disponibile resursele pentru desfășurarea tuturor activităților de evaluare; 

e) organismul de control respectiv are competența și capacitatea de a desfășura activitățile 

de certificare în condițiile prevăzute de legislație. 

Încheierea contractului 

După o verificare pozitivă a fezabilității de către organismul de control respectiv, se încheie 

contractul de inspecție, care include toate drepturile și obligațiile ambelor părți, astfel încât să 

fie îndeplinite cerințele relevante ale ISO 17065 și ale liniilor directoare / regulamentelor / 

specificațiilor, care trebuie verificate. Toate societățile implicate (puncte de lucru, 

subcontractanți etc.) trebuie să fie implicate contractual. 

Inspecția 

În cursul inspecției sunt verificate specificațiile liniilor directoare / regulamentelor / 

specificațiilor, care sunt menționate la punctul 1 sau la punctul 2 (dacă este cazul). Societatea 

inspectată are obligația de a demonstra organismului de control conformitatea cu aceste 

cerințe într-o manieră inteligibilă. 

Certificarea 

După efectuarea inspecției și finalizarea certificării, societatea primește un certificat în care se 

precizează produsele sau grupele de produse supuse certificării sau, dacă este cazul, de 

asemenea, locurile de producție certificate. 

4. Cerințele pentru organismele decontrol și celelalte organisme de evaluare a 
conformității implicate în procesul de certificare 
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Toate organismele de control și celelalte organisme de evaluare a conformității implicate în 

procesul de certificare trebuie să fie acreditate conform ISO 17065 sau potrivit altor standarde 

relevante impuse.  

5. Metodele și procedurile care trebuie utilizate de organismele de evaluare a 
conformității și de celelalte organizații implicate în procesul de certificare, 
astfel încât să se asigure integritatea și coerența rezultatului procesului de 
evaluare a conformității 

Inspecția se efectuează în conformitate cu liniile directoare definite și standardizate, care îi 

sunt disponibile inspectorului în mod obișnuit în formă electronică. Aici sunt incluse toate 

specificațiile liniilor directoare / regulamentelor / specificațiilor. 

Punctele de inspecție relevante constau în separarea produselor certificate de cele 

necertificate (și pe parcursul efectuării turului fabricii), fluxul de mărfuri de la mărfurile care 

intră la mărfurile care ies, documentația procesării/preparării produselor etc. 

După certificarea inițială, frecvența inspecțiilor ulterioare este determinată pentru societatea 

respectivă prin intermediul unei evaluări a riscurilor. Această evaluare a riscurilor este ajustată 

în mod regulat la circumstanțele operaționale. 

6. Condițiile în care clientul poate folosi declarația de conformitate sau 
marcajele de conformitate 

Utilizarea certificatelor sau a altor marcaje de conformitate se consemnează în termenii și 

condițiile generale, în manualul de proiectare sau în linii directoare / regulamente / specificații. 

www.bio-garantie.ro  

7. Resursele necesare pentru funcționarea programului, inclusiv 
imparțialitatea și competența personalului (intern și extern), resursele de 
evaluare și utilizarea subcontractanților 

Organismul de control angajează personal cu experiență, competent și imparțial pentru 

inspecție și certificare. Inspectorul respectiv este selectat pentru clientul respectiv – luând în 

considerare competența și imparțialitatea. Rezultatele inspecției sunt verificate conform 

principiului celor patru ochi: după efectuarea inspecției, evaluarea și certificarea se efectuează 

de către o altă persoană competentă și imparțială. 

8. Informații referitoare la modalitatea de raportare a rezultatelor determinării 
(evaluării) și ale etapelor de supraveghere 

Rezultatul inspecției, inclusiv orice măsuri, este rezumat sub forma unui raport pe parcursul 

inspecției. Acest lucru se discută cu persoana responsabilă de operațiuni, care semnează 

totodată și raportul. Acest raport va fi pus apoi la dispoziția societății. 

Dacă este necesar, un raport va fi trimis proprietarului programului sau autoritățilorcompetente. 

9. Informații despre cum trebuie tratate și rezolvate neconformitățile cu 
respectivele cerințe de certificare, care includ cerințele privind produsele 

Neconformitățile sunt procesate conform catalogului de masuri  sau potrivit specificațiilor 

relevante ale liniilor directoare.  

http://www.bio-garantie.ro/
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www.bio-garantie.ro 

10. Proceduri de supraveghere 

După certificarea inițială, frecvența inspecțiilor ulterioare este determinată pentru societatea 

respectivă prin intermediul unei evaluări a riscurilor. Această evaluare a riscurilor este ajustată 

în mod regulat la circumstanțele operaționale. 

Tipuri de inspecții: 

Inspecția principală 
Inspecția completă a întregii activități o dată pe an. Aceste inspecții sunt, de obicei, anunțate. 

Inspectii punctuale  
Numărul de inspectii punctuale este determinat pentru fiecare societate în funcție de 
clasificarea riscurilor, iar inspecțiile se efectuează, de obicei, neanunțate.  

Inspecția suplimentară 

Inspecția suplimentară este o inspecție în afara modelului de risc din cauza rezultatelor 

negative ale inspecției sau din alte motive. Aceste inspecții pot fi anunțate sau neanunțate. 

Inspecții recurente 
Inspecțiile recurente se efectuează în sezonul de inspecție al anului următor. 

11.  Criteriile pentru accesul organismelor de evaluare a conformității la 
program și pentru accesul clienților la program 

Versiunea actuală a acestui program de certificare este disponibilă pe pagina principală a 

organismului de certificare la www.bio-garantie.ro. 

12.  Conținutul, condițiile și responsabilitatea publicării catalogului de produse 
certificate de către organismul de certificare sau proprietarul programului   

Organismul de certificare operează platforma de certificare EASY-CERT împreună cu 

organismele de certificare partenere. Clienții și consumatorii pot descărca certificatele actuale 

de pe site-ul www.bio-garantie.ro. 

13.  Condiții generale pentru acordarea, menținerea, continuarea, extinderea 
domeniului de aplicare, reducerea domeniului de aplicare, suspendarea și 
retragerea certificării: acestea includ cerințele pentru întreruperea 
publicității și returnarea documentelor de certificare și orice altă acțiune, în 
cazul în care certificarea este suspendată, retrasă sau reziliată 

În conformitate cu Termenii și Condițiile Generale, societatea se angajează să notifice imediat 

în scris organismului de control respectiv orice modificări semnificative, care se abat de la 

informațiile din descrierea societății. 

Societatea se obligă să informeze imediat în scris organismul de control respectiv dacă se 

retrage din sistemul de inspecție sau dacă societatea sau o parte a societății, care urmează 

să fie inspectată, este transferată către o altă persoană juridică sau continuă să fie condusă 

de o altă persoană juridică. 

De asemenea, societatea se obligă să transfere toate drepturile și obligațiile din contractul(ele) 

încheiat(e) în fiecare caz către succesorul(ii) legal(i). 

http://www.bio-garantie.ro/
http://www.bio-garantie.ro/
http://www.bio-garantie.ro/
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Organismul de control respectiv ia măsuri suplimentare (eventual inspecție și certificare 

ulterioară) și emite un nou certificat dacă este necesar. 

Condițiile de utilizare a documentelor și marcajelor de certificare sunt descrise în Termenii și 

Condițiile Generale și în Manualul dedesign. 

www.bio-garantie. ro 

14.  Modul în care sunt analizate înregistrările privind reclamațiile clienților 

Societățile și terții au posibilitatea de a depune obiecții și reclamații scrise împotriva deciziilor 

privind inspecțiile, auditurile și certificările. Cazul va fi verificat din nou utilizând principiul celor 

patru ochi. Prelucrarea ulterioară va fi efectuată de persoane competente, independente. 

Din motive juridice, obiecțiile sau reclamațiile specifice trebuie să îi parvină în scris 

organismului de control în termen de 14 zile. 

În plus, societatea este obligată să înregistreze reclamațiile de la terți cu privire la activitățile 

de inspecție și certificare și să le raporteze imediat în scris organismului de certificare respectiv 

și să le soluționeze. 

15.  Modul în care clienții fac referire la program în materialul lor publicitar 

Societățile comerciale, care sunt certificate de organismul de control de mai sus și care 

îndeplinesc cerințele de certificare pot face referire la acest program de certificare. 

16.  Păstrarea înregistrărilor de către proprietarul programului și organismele 
de control 

Societățile sunt obligate să țină evidențe și să păstreze documentația în forma și cuprinzând 

conținut prescrise de organismul de control. Acestea trebuie păstrate pe o perioadă de cel 

puțin zece ani. 

Organismul de control se va asigura că toate informațiile sunt tratate și stocate într-o manieră 

confidențială. 

17.  Prelevarea de probe 

Prelevarea de probe (numărul și procesul) se efectuează conform criteriilor și specificațiilor 

stabilite în liniile directoare / regulamente / specificații. 

18. Acceptarea rezultatelor evaluării conformității 

Nu este relevantă în acest program de certificare. 

19. Modificarea programului / modificarea liniilor directoare / regulamentelor / 
specificațiilor 

Societatea trebuie să respecte întotdeauna cerințele produsului și să se asigure că produsul 

îndeplinește cerințele. 

Organismul de control respectiv informează societățile comerciale cu privire la modificările 

aduse liniilor directoare și modificările aferente pentru societățile comerciale. 
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În cazul unor modificări aduse liniilor directoare, organismul de control respectiv decide cu 

privire la necesitatea modificării programului de certificare și stabilește termenul până la care 

trebuie implementate cerințele relevante de către societăți (dacă acest lucru nu este specificat 

în liniile directoare modificate). 

Modificările aduse programului vor fi publicate pe pagina de pornire www.bio-garantie.ro. 

 

http://www.bio-garantie.ro/

