Ecoinspect S.R.L.
RO- ECO- 008
CUI: RO 14695862

400619, Cluj-Napoca
str. Ciocârliei, nr. 6, et.2,
ap. 8 -9, jud. Cluj

Tel: 0040-751-044075
Tel/Fax: 0040-364-730 839
0040-264-432 088
e-mail: ecoinspect@ecoinspect.ro
ecoinspect@gmail.com
site: www.ecoinspect.ro

06.03.2017

Stimate client,
În vederea pregătirii sezonului de inspecţie 2017, dorim să vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 1253 / 06.11.2013 şi
Ordinul nr. 1438/ 16.12.2013 , respectiv 737/ 16.05.2014 privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/ 2013, operatorii au obligaţia să-şi înregistreze activitatea
legată de producţia ecologică la Direcţiile Agricole Judeţene - respectiv la Municipiul Bucureşti,
anual, până la data de 16 mai, cu excepţiile specificate în Ordinele menţionate mai sus (ex.
operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar, care îşi pot înregistra
activitatea până la data de 15 decembrie).
În conformitate cu Ordinul 1253/ 2013, art. 3, data de începere a perioadei de conversie este data
la care operatorul s- a înregistrat la DAJ, prin depunerea fişei de înregistrare în agricultura ecologică
(Anexele 1-7 ale Ordinului 1253/ 2013). Acest aspect este reglementat şi în Regulamentul (CE) nr.
834/ 2007 al Consiliului din 28 iunie 2007, privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, art. 17, alineatul (1), litera (a).
Vă rugăm să faceţi această înregistrare la DAJ, cât mai repede posibil, pentru ca Ecoinspect S.R.L.
să poată derula controlul/ evaluarea unităţii dumneavoastră pentru anul calendaristic 2017 în condiţii
optime, chiar dacă documentele justificative pe care le aveţi sunt valabile până la sfârşitul anului
(sau chiar depăşesc această dată).
După cum bine știți, conform reglementărilor comunitare şi naţionale în vigoare, operatorii trebuie
să-și supună obligatoriu, anual, activitatea sistemului de control pentru menținerea certificării.
Menţionăm totodată, că înregistrarea în sistemul de producţie ecologică este voluntară, însă,
înseamnă responsabilităţi şi obligaţii pe care operatorul trebuie să şi le însuşească în momentul
aderării la acest sistem.
Faţă de reglementările anilor precedenţi, în anul 2016, au intervenit unele modificări. Astfel, în luna
mai a anului 2016, a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/ 673 al Comisiei
din 29 aprilie de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.
Acest regulament, printre altele, stabileşte norme de producţie detaliate pentru algele marine.
În plus, Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008, se înlocuieşte cu textul din anexa I la
Regulamentul (UE) 2016/ 673, Anexa VI se înlocuieşte cu textul din anexa II la Regulamentul (UE)
2016/ 673, iar Anexa VIII se modifică în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) 2016/ 673.
În ceea ce priveşte reglementările naţionale, din august 2016, este în vigoare Ordinul nr. 895/
19.08.2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de
aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/ organismelor de control şi de supraveghere a
activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, completat de Ordinul nr. 954/31.10.2016.
Acest ordin, reglementează inclusiv obligaţiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică.
Acestea sunt descrise la art. 19.
Printre aceste obligaţii se numără şi faptul că, operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie
să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producţie, procesare şi comercializare,
inclusiv prin identificarea loturilor de produse obţinute şi utilizarea codurilor de identificare ale
loturilor aferente, astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacţionării (ex. documente
contabile, documente de transport etc.).
La solicitare , operatorii pot obține certificare și pentru material de propagare vegetativ și semințe
pentru cultură , activitate ce trebuie notificată DAJ prin înregistrare. Solicitarea noului domeniu se
poate face doar dacă unitatea are autorizație de la I.N.C.S (Institutul Național de Certificare al
Semințelor), în baza Legii 266/2002. La DAJ se face "Cerere de inregistrare a furnizorului de seminte
si material de inmultire vegetativ", in conformitate cu Ordinul 900 din 6 septebrie 2013 privind
functionarea bazei de date pentru seminte sau material vegetativ săditor in agricultura ecologica.
Acest aspect este menționat și în Ordinul nr. 895/ 19.08.2016, art.19, punctul (5). Înainte de
solicitarea la certificare a acestui nou domeniu vă rugăm cereți informații suplimentare!!!
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Operatorilor înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca producători, le este interzisă
cultivarea în paralel a aceleiaşi specii, atât în sistem convenţional, cât şi în sistem ecologic, pentru
culturile anuale.
De asemenea, operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să accepte prelevarea de
probe în vederea efectuării de analize.
În ceea ce priveşte depozitarea produselor ecologice/ în conversie spre agricultura ecologică şi cele
convenționale, operatorii trebuie să delimiteze un spaţiu între produsele ecologice şi cele
convenţionale în cazul operatorilor care comercializează produse în magazine.
Operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg/ produs, transmit către Ecoinspect
S.R.L., până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul tranzacţiilor efectuate în luna anterioară.
Având în vedere cele specificate mai sus, operatorii trebuie să păstreze toate rapoartele de control,
documentele justificative şi orice alte documente emise de organismul de control, sau care au stat
la baza emiterii documentelor justificative sau a certificatelor de tranzacţie, o perioadă de cel puţin
5 ani, pentru a fi puse la dispoziţia autorităţii competente şi APIA.
Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 895/ 2016, face referire la Lista sancţiunilor pe care organismele de
control le aplică operatrorilor.
În cazul solicitării derogării de la durata perioadei de conversie, se va aplica procedura descrisă în
Anexa nr. 9, iar în cazul solicitării aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici
(sub 20 capte bovine adulte) se va aplica procedura descrisă în Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 895/
2016.
De asemenea, trebuie însuşite prevederile contractuale, specificate în Acordul de certificare(
contractul de certificare), iar în cazul în care intervin modificări în activitatea legată de producţia
ecologică, trebuie anunţat în scris organismul de control. Aceste modificări pot fi exemplificate prin
:
- extinderea/ restrângerea domeniului de certificare (identificarea produsului/ procesului),
- lista furnizorilor de produse ecologice/ în conversie spre agricultura ecologică,
- locaţiile în care se desfăşoară activităţi legate de producţia ecologică,
- resurse externalizate (subcontractori),
- domiciliu / sediul social,
- schimbarea adreselor de e- mail, numere de telefon,
- statutul juridic al unităţii,
- schimbarea responsabilului pt. producţia ecologică,
- suprafeţe de teren, efectiv de animale, etc.
- orice alte modificări care vizează activitatea din agricultura ecologică
Orice activitate contractată unei terţe părţi trebuie anunţată organismului de control, cu
disponibilitatea contractului de prestări servicii, care să conţină clauze referitoare la acceptul
subcontractorului de a- şi supune activitatea controlului şi consimţământul acestuia privind accesul
în unitatea şi/ sau instalaţiile, utilajele sale a organismului de control şi/ sau orice observatori cu rol
de control. Subcontractanţii trebuie menţionaţi şi în Fişele de înregistrare la DAJ (ex. Anexa 3, Anexa
4, Anexa 7).
Operatorii din sistemul de control privind producţia ecologică, depun fişele de înregistrare la DAJ pe
a căror rază au sediul social/ domiciliul. Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai
multor judeţe, depun fişa de înregistrare doar la DAJ pe raza judeţului în care au sediul social, iar în
fişa de înregistrare, menţionează obligatoriu toate punctele de lucru din toate judeţele.
Producătorii care comercializează doar produsele proprii, se vor înregistra la DAJ numai ca şi
producători. În cazul în care se vor procesa / comercializa inclusiv produse de la terţi, este nevoie
de înregistrarea la DAJ atât ca şi producător, cât şi ca procesator/ comerciant, în funcţie de caz.
Fişele de înregistrare depuse iniţial pot fi modificate prin completarea Declaraţiei pe propria
răspundere (Anexa nr. 13), în conformitate cu Art. 5. al Ordinului nr.1253/ 2013.
Cazurile în care se poate modifica fişa de înregistrare depusă iniţial ar putea fi: operatorul are
încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare care nu mai activează pe teritoriul
României (caz în care declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul OIC şi se depune în
termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de către MADR), rezilierea contractului cu
OIC, schimbarea formei de organizare sau a denumirii unităţii, schimbarea administratorului, cazuri
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de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale (ex. decesul fermierului, incapacitatea profesională
de lungă durată a operatorului, o catastrofă naturală gravă, distrugerea accidentală a clădirilor
destinate producției ecologice, o epizootie), constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte
dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare iniţială şi dimensiunea acesteia constatată
de OIC, transferul total al activităţii cu profil ecologic, transferul parţial al exploataţiei ecologice a
producătorului, etc. Pentru oricare dintre aceste cazuri, operatorul va prezenta la DAJ documente
justificative.
În situaţia în care, operatul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică,
acesta este obligat să notifice DAJ la care s-a înregistrat, prin depunerea Anexei 14.
Dacă un operator a fost exclus de către un OIC din sistemul de agricultură ecologică pentru
neconformităţi majore, acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de
la excludere.
Operatorii care tranzacţionează produse agricole ecologice/ în conversie spre agricultura ecologică
în afara teritoriului României, trebuie să solicite OIC certificate de tranzacţie pentru fiecare lot
tranzacţionat. Cu toate acestea, Certificate de tranzacţie se emit şi la solicitarea operatorilor care
cer aceste documente, inclusiv pe teritoriul ţării, pentru o mai clară trasabilitatea a produselor
tranzacţionate. Certificatele de tranzacţie se emit în baza cererii în scris, însoţită de documentele
justificative, după caz și de rezultatele analizelor probelor prelevate. Costurile aferente prelevării
sunt suportate de către operator.
În cazul utilizării de seminţe/ material săditor convenţional netratat, este nevoie de solicitarea
în scris a derogării din partea OIC înaintea însămânţării/ plantării. Cererea de derogare va fi
însoţită de trei Adeverinţe de la trei furnizori, care atestă lipsa de pe piaţă a seminţelor/ materialului
de plantat ecologice, sau a celor ce provin din exploataţii în conversie spre agricultura ecologică.
Înştiinţarea întârziată (ex. după semănat/ plantat) atrage după sine aplicarea sancţiunilor descrise
în catalogul de sancţiuni (declasare producţie).
Cu excepţia derogării privitoare la seminţe şi material de plantat, toate aprobările şi derogările
specificate în reglementări se vor solicita autorităţii competente, respectiv MADR (ex. să se
folosească animale convenţionale în exploataţiile ecologice, să se majoreze procentul de animale
nulipare în condiţiile speciale menţionate de reglementări, să utilizeze procedura de ecornare a
animalelor, să folosească planul de conversie graduală, să se aprobe utilizarea de puicuţe
convenţionale de maximum 18 săptămâni în exploataţiile ecologice, etc.), prin organismul de control.
Pe această cale, vă comunicăm faptul că Lista de tarife in vigoare la data semnarii contractului/
acordului de certificare se constituie în anexa la contractul/ acordul de certificare si se poate
modifica pe durata derularii contractului/ acordului, dar nu fară publicarea modificarilor pe site-ul
Ecoinspect S.R.L. . Taxele și tarifele aferente anului în curs sunt publice .
În ceea ce priveşte controlul din unitate, după ce aţi fost contactat de către evaluator, în vederea
stabilirii de comun a detaliilor evaluării, vă rugăm să faceţi disponibile documentele relevante pentru
control. În lipsa acestora, evaluarea se va încheia cu nereguli/ încălcări, iar procesul de certificare
nu poate fi finalizat. O astfel de situaţie poate duce la costuri suplimentare şi la imposibilitatea
respectării termenelor legale de emitere a documentelor justificative.
De asemenea, se vor tarifa separat cazurile în care, vor exista modificări ulterioare în documentele
disponibile la control şi/ sau la analizarea documentaţiei (ex. modificarea Declaraţiilor de suprafaţă
APIA prin formulare M1, M2, M3, sau corectarea acestora cu formulare S1, S2).
Orice modificare în documentaţie/ înregistrări, trebuie comunicată în cel mai scurt timp organismului
de control.
Este interzisă valorificarea produselor făcând referire la metoda de producţia ecologică, în cazul în
care unitatea nu se supune anual controlului din partea OIC şi/ sau nu deţine documente oficiale
valabile pentru produsele care fac obiectul tranzacţiei / produse care nu sunt listate în anexa
Certificatelor de conformitate/ confirmare a conversiei.
Menționăm că pe site-ul Ecoinspect S.R.L. (www.ecoinspect.ro) găsiți Regulamentele Consiliului
European şi Ordinele MADR în vigoare, precum și mapa cu documentele informative actualizată.
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De asemenea, dorim să vă informăm că, în conformitate cu planul strategic al Guvernului României
(PNADR 2014-2020) pentru sectorul de agricultură - inclusiv agricultura ecologică, operatorii
ecologici pot accesa diferite forme de sprijin, în baza documentelor justificative emise de către OIC.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi siteul Agenţiei de Plăţi ( www.apia.org.ro).
În speranţa unei colaborări de lungă durată, Ecoinspect S.R.L. vă doreşte succes în activităţile
desfăşurate.
Cu deosebită consideraţie,
Director General : ing. dipl. Elena Georgeta Paşcan
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