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ANEXA A
Catalog de sancţiuni
Pentru operatori agricoli – Categoria A
Neconformitati

Tipul sancţiunii

Modul de aplicare
Se aplică în cazul unei
Remarcă simplă nereguli minore sau al
unei
încălcări
(RS)
involuntare care nu
prezintă risc asupra
deciziei de certificare

Actiuni si masuri obligatorii
#Termenul de remediere al
neconformitatilor constate va fi
maximum 35 de zile de la
momentul aplicarii

Neconformitati
minore

Cerere
de Se aplică în cazul
unei
ameliorare (CA) constatării
încălcări şi este însoţită
de
cererea
de
ameliorare,
cu
precizarea modului de
ameliorare
şi
a
termenului în care va fi
remediată

#Termenul de remediere al
neconformitatilor constate va fi
maximum 65 de zile de la
momentul aplicarii

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 sau control la
faţa locului.
Cheltuielile privind
Control
suplimentar (CS) controlul suplimentar
sunt suportate de către
operator

Termenul de remediere al
neconformitatilor constate va fi
maximum 10 de zile de la
momentul aplicarii

Avertisment
(AS)

Se aplica in vederea verificarii
actiunilor corective sau in caz de
suspiciuni privind iregularitati in
activitatea operatorului
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Declasare
suprafaţă
si
produs/lot/serie
de productie (DS
si DP)*

Neconformitati
majore

Declasarea
produsului/lot/se
rie de producţie
(DP)*

Suspendarea
activităţii
operatorului1
(SA) **

Se aplică suprafeţei
totale, unei parcele sau
unei părţi a acesteia;
impune
retragerea
indicaţiilor
privind
metoda de producţie
ecologică în etichetarea
şi
promovarea
întregului lot sau a
seriei de producţie
aferente
suprafeţei
respective
şi
reînceperea perioadei
de conversie mentionata
la art. 36 din Regl.(CE)
nr 889/2008
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.
Pentru
produsele
animaliere, apicole şi de
acvacultură, după caz,
se solicită reînceperea
perioadei de conversie
Reînceperea conversiei
întregului efectiv sau a
unei părţi din efectiv.

In situatia in care in timpul
inspectiei se constata ca au fost
folosite in tehnologia de cultura
produse si substante ce nu sunt
permise in anexele I si II la
Regl.(CE) 889/2008, se va lua
masura declasarii suprafetei in
cauza la statutul de conventional,
se vor declasa produsele obtinute
la statutul de conventional si se
va
reincepe
perioada
de
conversie.

Interzicerea
operatorului respectiv
de
a
comercializa
pentru
o
perioadă
determinată produse cu
indicaţii privind metoda
de producţie ecologică
în
etichetare
şi

Dupa incheierea perioadei de
suspendare, OIC va notifica
imediat autoritatea competenta
(MADR) in legatura cu statutul
operatorului in cauza, privitor la
remedierea/neremedierea
neconformitatilor care au condus
la suspendare, in situatia in care

In situatia in care in timpul
inspectiei se constata ca sunt
prezente produse si substante ce
nu sunt incluse in Anexele I, II,
V, VI, VII, VIIIa, IX la
Regl.(CE)889/2008, precum si o
manipulare
sau
procesare
necorespunzatoare a produselor
care afecteaza statutul acestora,
se vor lua masuri imediate de
retragere a mentiunilor la metoda
de productie ecologica si
procesare.
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Excluderea
operatorului din
sistemul propriu
de
certificare
prin retragerea
certificării
şi
rezilierea
contractului
(EO)






promovare, care atrage operatorul
a
remediat
suspendarea certificării neconformitatile,
acesta
va
respectivului operator
beneficia de statutul avut anterior
suspendarii, in situatia in care
operatorul nu a remediat
neconformitatile, acesta va fi
exclus, aplicandu-se masurile
prevazute la punctul urmator
(EO)
Interzicerea
operatorului de a
desfăşura activităţi în
sistemul de agricultură
ecologică în cazul
încălcării dispoziţiilor
în mod grav sau care
provoacă efecte
îndelungate de la
producerea/comercializ
area produselor cu
indicatii privind metoda
de productie.2
În acest caz se va
rezilia contractul şi se
vor retrage în mod
obligatoriu toate
documentele
justificative eliberate
operatorului certificate).
Se poate aplica şi în
cazul în care nu sunt
îndeplinite obligaţiile
contractuale.

*In cazul declasarii produsului datorita constatarii in tehnologia de cultura a unor produse si
substante ce nu sunt incluse in Anexele I si II la Regl. (CE) 889/2008, se va proceda concomitent la
declasarea suprafetei respective
** in cazul suspendarii operatorului datorita constatarii in tehnologia de cultura a unor produse si
substante ce nu sunt incluse in Anexele I si II la Regl. (CE) 889/2008 se va proceda concomitent la
declasarea suprafetei respective si la declasarea produsului
*** in cazul excluderii operatorului se va proceda concomitent la declasarea suprafetei respective si la
declasarea produsului.
2
În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea
competentă poate stabili ca excluderea operatorului să se aplice pe o perioadă de 5 ani
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1

În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie
2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav
sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării
operatorului, o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea limitării acesteia de către organismul de
inspecţie şi certificare.
# termenul de remediere al neconformitatilor minore constatate se stabileste in momentul inspectiei, de
catre inspector impreuna cu operatorul si nu poate depasi termenul impus prin prezentul catalog de
sanctiuni.
Nereguli constatate

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nec. Minore
Nec. Majore
RS CA AS CS DS DP SA
Predarea întârziată a fişei de înscriere sau a contractului x
Neprezentarea la inspectie a tuturor documentelor
x
Descrierea unitatatii nu este prezentata
x
Nu sunt puse la dispoziţie date privind productia
x
paralelă
Cultivarea aceluiaşi soi si varietate ce nu poate fi
x
diferentiata conform legislatiei in vigoare atât în sistem
ecologic cât si în sistem convenţional
Cultivarea plantelor modificate genetic în parcele
x
convenţionale şi izolate necorespunzător de cele
ecologice
Lipsa Contractului de închiriere în cazul depozitelor
x
închiriate
Pentru evitarea amestecării produselor ecologice de
x
cele conventionale nu se iau toate măsurile necesare,
dar nu s-au amestecat produsele pana la momentul
inspectiei
Amestecarea produselor ecologice cu produsele in
x
conversie si cele conventionale
Utilizarea produselor interzise în dezinfectarea
x
depozitelor
Utilizarea seminţelor convenţionale netratate fără o
x
aprobare prealabilă
Utilizarea seminţelor convenţionale tratate
x
x
Folosirea seminţelor modificate genetic
x
x
Utilizarea îngrăşănimtelor nepermise
x
x
Utilizarea exagerată a îngrăşămintelor permise, trecând
x
x
peste pragul de 170 kg N/ha/an
Utilizarea produselor fitofamaceutice interzise
x
x
Respecterea rotaţiei culturilor partial
x
Utilizarea aditivilor interzişi în prepararea furajelor
x
Folosirea de medicamente interzise, fără justificarea
x
medicului
Mutilări fără aprobare
x
Transportul animalelor neregulamentar
x

EO

x
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22. Nerespectarea perioadei de pauză în cazul folosirii
medicamentelor sintetice alopatice
23. Amplasarea pastoralei nu corespunde reglementărilor
24. Valorificarea produselor obţinute de pe suprafeţe tratate
cu substanţe nepermise
25. Lipsa dovezii privind provenienţa fagurilor artificiali
sau folosirea celor convenţionali fără acordul organului
de control
26. Utilizare de hrana neecologica
27. Utilizare de ceara neecologica fara a se dovedi ca nu
este contaminata cu substante interzise
28. Amestecarea
produselor
ecologice
cu
cele
convenţionale sau cu cele din conversie
29. Evidenţă incompletă în registrul depozitului
30. Lipsuri în documentele care însoţesc marfa
x
31. Etichetarea incompletă a produselor
32. Etichetarea produselor contrar regulilor în vigoare
33. Neglijarea raportării intrării produselor
34. Neglijarea raportării schimbărilor în recepţie
35. Lipsa autorizaţiei de import conform legii în vigoare
36. Lipsa autorizatiei de export conform legii in vigoare
37. Neglijarea raportării producţiei
38. Nerezolvarea deficienţelor în termen
39. Manipularea produselor convenţionale nu este suficient
separată
40. Utlizarea produselor interzise în dezinfectarea
depozitelor şi nerespectarea timpului de aşteptare
41. Utilizarea de componente agricole convenţionale
interzise in procesarea alimentelor
42. Utilizarea de materiale tehnologice auxiliare interzise
in procesarea alimentelor
43. Utilizarea de OMG sau derivate ale OMG in procesarea
alimentelor
44. Deficienţe minore în evidenţele făcute, care nu x
influenţează certificarea
45. Deficienţe majore în evidenţele făcute, care
influenţează certificarea (lipsesc elemente în totalitate
sau date care influenţează evaluarea inspecţiei)
46. Lipsa documentelor de producţie
47. Date false în evidenţe
48. Lipsa autorizaţiilor de stat
49. Deficienţe în etichetarea din timpul depozitării
50. Lipsa etichetării pe documentele de însoţire a mărfii, x
dar provenienţa poate fi dovedită
51. Etichetare necorespunzătoare şi deficienţe pe
documentele de însoţire a mărfii prin includerea

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
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52.
53.

54.
55.

conştientă de date false
Cresterea de animale poliploide obtinute artificial
Recoltarea de plante salbatice, ce cresc in mod spontan
in zone naturale, paduri, zone agricole care au fost
tratate cu produse nepermise in agricultura ecologice in
ultimi 3 ani
Reproducere indusa prin tratament hormonal,
hibridizare artificiala, clonare
Utilizarea factorilor de crestere si aminoacizi de sinteza

56. Utilizarea materiilor prime ecologice si a celor in
conversie pentru obtinerea produselor ecologice
alimentare
57. Utilizarea radiatilor ionizante
58. Acces insuficient sau deloc la pasune
59. Cumparare nejustificata de animale conventionale
60. Densitate mare a animalelor
61. Evidenta contabila nu este tinuta separat ecologic de x
conventional
62. Folosirea de furaje neecologice
63. Legare neautorizata
64. Lipsa crotaliilor/pasapoartelor
65. Lipsa platformei pentru depozitarea gunoiului de grajd
66. Lipsa registrul evidenta animale
67. Lipsa registrul intrari-iesiri
68. Lipsa registrul tratamente
69. Comercializarea produselor etichetate ca produse in
conversie/ecologice in afara perioadei de valabilitate a
certificarii
70. Managementul urinei si al gunoiului de grajd
necorespunzator
71. Pasunatul excesiv
72. Spatiu
insuficient,
conditii
de
adapostire
necorespunzatoare
73. Spatiu insuficient de miscare in aer liber
74. Arderea reziduurilor provenite de la culturi
75. Lipsa harta ferma
x
76. Lipsa plan conversie
77. Lipsa plan rotatie
78. Lipsa registru parcelar
x
79. Lipsa listei de produse conventionale comercializate
80. Lipsa listei produselor ecologice comercializate
81. Lipsa listei subcontractorilor
82. Partile subcontactante nu sunt supuse inspectiei
83. Ambalarea produselor procesate nu este in conformitate
cu prevederile legale

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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84. Ingredientele de origine agricola nu sunt conforme cu
reglementarile
85. Lipsa certificatelor de conformitate ale produselor
ecologice
86. Lipsa evidenta reclamatiilor
87. Lipsa formulelor retetelor
88. Lipsa listei furnizorilor de produse ecologice
89. Lipsa listei produselor conventionale procesate
90. Lipsa listei produselor de igienizare
91. Instruirea necorespunzatoare a colectorilor
92. Lipsa adeverintei privind netratarea cu substante
interzise pt colectare fl spontana
93. Lipsa aprobarii pentru colectarea plantelor din natura
94. Lipsa listei colectorilor
95. Lipsa studiului de evaluare
96. Identificarea utilizarii substantelor interzise in sistemul
de agricultura ecologica

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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