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ANEXA A 

 

 Catalog de sancţiuni  

 
Tipul 

neconformitatilor 
Masura  Codul masurii Modul de aplicare 

 

 

*Minora 1) 

 

 

 

 

 

Transmiterea de catre 

operator, in termenul 

stabilit, a unui plan de 

actiune in vederea 

corectarii 

neconformitatii 

 

Cerere de 

ameliorare (CA) 

 

Se aplica in cazul unei nereguli 

care nu prezinta risc asupra 

deciziei de certificare. Este 

insotita de cererea de ameliorare, 

cu precizarea modului de 

ameliorare si a termenului in care 

va fi remediata. 

Avertisment (AS) 

Control 

suplimentar (CS) 

Se aplica insotit de mentiunea 

sanctiunii ce urmeaza a fi data in 

cazul in care operatorul nu a 

respectat cererea de ameliorare; 

avertismentul poate fi urmat de 

un control suplimentar ce 

vizeaza verificarea documentelor 

de clarificare transmise de 

operator si/sau de un control la 

fata locului. 
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**Majora 2) In conformitate cu art. 

42 alin.(1) din 

Regulamentul (UE) 

2018/848, nu se face 

referire la productia 

ecologica in etichetarea 

si in publicitatea 

intregului lot sau a 

intregii serii de 

productie in cauza 

[cultura/culturile 

afectata(e) sau 

animalul/animalele 

afectate(e)]. Este 

necesara o noua 

perioada de conversie                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declasare 

produs/lot/serie de 

productie (DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declasare suprafata 

(DS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP se aplica unui produs sau lot 

prin retragerea indicatiilor 

privind metoda de productie 

ecologica atunci cand se constata 

nerespectari care afecteaza 

integritatea produselor ecologice. 

Este insotita de orice masura 

adecvata in conformitate cu art. 

138 alin. (1) lit b), alin. (2), lit c), 

e)-g) si i) din Regulamentul (UE) 

2017/625 

 

 

 

 

 

 

DS se aplica suprafetei totale, 

unei parcele sau a unei parti a 

acesteia. Se aplica atunci cand se 

constata ca au fost folosite in 

tehnologia de productie substante 

si produse nepermise de 

Regulamentul (UE) 2018/848 si 

regulamentele delegate si de 

punere in aplicare, se va lua 

masura declasarii suprafetei in 

cauza la statutul de neecologic, 

se vor declasa produsele la 
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Limitrea domeniului de 

aplicare al certificatului   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbunatatirea punerii in 

aplicare a masurilor de 

precautie si a 

controalelor pe care le-a 

instituit operatorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA+CS 

statutul de neecologic si va 

reincepe perioada de conversie 

 

De asemenea, masura este 

aplicata atunci cand OC a 

constatat contaminari ce nu pot fi 

atribuite operatorului, in 

conformitate cu art. 8 alin. (34) 

din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2000.                                    

Se aplica atunci cand retragerea 

referintelor la metoda ecologica 

(DP si/sau DS) a fost decisa 

pentru o parte din domeniul de 

aplicare al certificatului. De 

asemenea implica un plan de 

reincepere a perioadei de 

conversie pentru domeniul care 

si-a pierdut certificarea. Masura 

se aplica proportional cu gradul 

de gravitate al neconformitatilor 

constatate 

 

 

Masura DP si/sau DS este 

insotita de cererea de ameliorare, 

cu precizarea modului de 

imbunatatire a punerii in aplicare 

a masurilor de precautie si a 
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pentru a asigura 

conformitatea.                         
termenului in care va fi 

remediata. Se impune retragerea 

lotului de produs afectat de 

declasare de pe piata si control 

suplimentar pentru verificarea 

actiunilor corective. 
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***Grava3) 

 

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu art. 

42 alin, (1) din 

Regulamentul (UE) 

2018/848, nu se face 

referire la productia 

ecologica in 

etichetarea si in 

publicitatea intregului 

lot sau a intregii serii 

de productie in cauza 

[cultura/culturile 

afectatate) sau 

animalul/animalele 

afectate(e)]. 

DP DP se aplica unui produs sau lot 

prin retragerea indicatiilor 

privind metoda de productie 

ecologica atunci cand se constata 

nerespectari care afecteaza 

integritatea produselor ecologice. 

 

Este insotita de orice masura 

adecvata in conformitate cu art. 

138 alin. (1) lit. b) alin. (2) lit. c), 

e), f), g), i) din Regulamentul 

(UE) 2017/625. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS se aplica suprafetei totale, 

unei parcele sau unei parti a 

acesteia. Se aplica atunci cand 

constata ca au fost folosite in 

tehnologia de productie substante 

si produse nepermise in 

Regulamentul (UE) 2018/848 si 

regulamentele delegate de punere 

in aplicare, se va lua masura 

declasarii suprafetei in cauza la 

statut de neecologic se vor 

declasa produsele la statutul de 

neecologic si va reincepe 

perioada de conversie. 
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Interzicerea 

comercializarii 

produselor cu referire 

la productia ecologica, 

pe o perioada data, in 

conformitate cu art.42 

alin. (2) din 

Regulamentul (UE) 

2018/848 

 

Este necesara o noua 

perioada de conversie. 

 

Limitarea domeniului 

de aplicare al 

certificatului. 

 

 

Suspendarea 

certificarii (SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va interzice comercializarea 

produselor cu referire la 

productia ecologica pe o 

perioada de maxim 6 luni, caz in 

care operatorii sunt obligati sa 

implementeze actiuni corective. 

Se aplica insotita de masura DP 

si/sau DS. 

 

 

Pe perioada suspendarii, 

operatorii implementeaza masuri 

imbunatatite de precautie si 

demonstreaza eficacitatea 

controalelor pe care le-a instituit 

pentru a asigura conformitatea. 

 

 

 

Dupa incheierea perioadei de 

suspendare, OC va notifica 

imediat autoritatea compententa 

(Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale MADR) in 

legatura cu statutul operatorului 

in cauza, privitor la 

remedierea/neremedierea 

neconformitatilor care au condus 
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Sespendarea 

certificatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retragerea 

certificatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 

la suspendare; in situatia in care 

s-a stabilit cauza 

neconformitatilor si operatorul a 

remediat neconformitatile, 

respectiv a implementat masuri 

imbunatatite de precautie si ale 

controalelor, acesta va beneficia 

de statutul avut anterior 

suspendarii, iar in situatia in care 

operatorul nu a remediat 

neconformitatile si nu s-a putut 

stabili cauza neconformitatilor se 

aplica masura de retragere a 

certificatului (RC). 

 

 

Retragerea certificatului se aplica 

dupa incheierea perioadei de 

suspendare a certificarii, atunci 

cand: 

- nu s-a putut stabili cauza 

neconformitatii si 

operatorul nu a remediat 

neconformitatile 

- in cazul refuzului de a 

supune exploatatia la 

unitatea de control 

In aceste cazuri se reziliaza 

contractul si se retrag in mod 
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obligatoriu toate certificatele 

eliberate operatorului. 

Aplicarea acestei masuri impune 

imposibilitatea inregistrarii 

operatorului in sistemul de 

agricultura ecologica pentru o 

perioada de 5 ani. 

 

Organismul de control 

informeaza imediat autoritatea 

competenta cu privire la 

aplicarea acestei sanctiuni in 

scopul publicarii acestei 

informatii pe site-ul oficial al 

MADR si a informarii Agentiei 

de Plati si Interventie pentru 

Agricultura. 
 

• 1)Cazul de neconformitate este minor atunci cand 

• masurile de precautie sunt proportionate si adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul sunt eficiente 

• neconformitatea nu afecteaza integritatea produsului ecologic sau in conversie 

• sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/produsele afectat/afectate in lantul de aprovizionare si este posibila interzicerea introducerii pe 

piata a produselor cu referire la productia ecologica 

• 2) Cazul de neconformitate este major atunci cand: 

• Masurile de precautie nu sunt proportionate si adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente. 

• Neconformitatea afecteaza integritatea produsului ecologic sau in conversie 

• Operatorul nu a corectat in timp util o neconformitate minora 

• Sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/ produsele afectat/afectate in lantul de aprovizionare si este posibila interzicerea introducerii pe 

piata a produselor cu referire la productia ecologica 

3) Cazul de neconformitate este grav atunci cand: 
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• Masurile de precautie nu sunt proportionate si adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente, 

• Neconformitatea afecteaza integritatea produsului ecologic sau in conversie 

• Operatorul nu corecteaza neconformitati majore anterioare sau, in mod repetat, nu corecteaza alte categorii de conformitati, 

• Nu sunt disponibile informatii din sistemul de trasabilitate pentru a localiza produsul/produsele afectat/afectate in lantul de aprovizionare si 

nu este posibila interzicerea introducerii pe piata a produselor cu referire la productia ecologica. 

*Transmiterea de catre operatori,in termenul stabilit, a unui plan de actiune in vederea colectarii neconformitatii. 

**In conformitate cu articolul 42, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 848/2018, nu se face referi la productia ecologica in etichetarea si in 

publicitatea intregului lot sau a intregii serii de productie in cauza (cultura/culturile afectata/afectate sau animalul/animalele afectat/afectate). 

Este necesara o noua perioada de conversie. Limitarea domeniului de aplicare al certificatului. Imbunatarirea punerii in aplicare a masurilor de 

precautie si a controalelor pe care le-a instituit operatorul pentru a asigura conformitatea. 

***In conformitate cu art. 42, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 848/2018, nu se face referire la productia ecologica in etichetarea si in 

publicitatea intregului lot sau a intregii serii de productie in cauza (cultura/culturile afectata/afectate sau animalul/animalele afectat/afectate). 

Interzicerea comercializarii produselor cu referire la productia ecologica, pe o perioada data, in conformitate cu art. 42, alin. 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 848/2018. Este necesara o noua perioada de conversie. Limitarea domeniului de aplicare al certificatului. Suspendarea certificatului.  
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 Nereguli constatate Nec. Minore Nec. Majore Nec. Grava 

CA AS CS DS DP CA

+ 

CS 

 DP DS SC RC 

1.              

2.  Neprezentarea la control a tuturor documentelor x           

3.  Descrierea unitatatii nu este prezentata x           

4.  Nu sunt puse la dispoziţie date privind productia 

paralelă 

    x       

5.  Cultivarea aceluiaşi soi si varietate ce nu poate fi 

diferentiata conform legislatiei in vigoare atât în sistem 

ecologic cât si în sistem neecologic 

    x       

6.  Cultivarea plantelor modificate genetic în parcele 

neecologice şi izolate necorespunzător de cele 

ecologice 

   x x x      

7.  Lipsa Contractului de închiriere în cazul depozitelor 

închiriate 

x           

8.  Pentru evitarea amestecării produselor ecologice de 

cele neecologice nu se iau toate măsurile necesare, dar 

nu s-au amestecat produsele pana la momentul 

controlului 

x           

9.  Amestecarea produselor ecologice cu produsele in 

conversie  si cele neecologice 

    x       

10.  Utilizarea produselor interzise în dezinfectarea 

depozitelor 

       x  x  

11.  Utilizarea seminţelor neecologice netratate fără o 

aprobare prealabilă  

   x x x      
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12.  Utilizarea seminţelor neecologice tratate    x x x      

13.  Folosirea seminţelor modificate genetic        x x  x 

14.  Utilizarea ingrasamintelor nepermise       x x   x 

15.  Utilizarea exagerată a îngrăşămintelor permise, trecând 

peste pragul de 170 kg N/ha/an  

   x x x      

16.  Utilizarea produselor fitofamaceutice interzise        x x  x x 

17.  Respecterea rotaţiei culturilor partial x           

18.  Folosirea de medicamente interzise, fără justificarea 

medicului 

    x       

19.  Mutilări fără aprobare     x       

20.  Transportul animalelor neregulamentar  x           

21.  Nerespectarea perioadei de pauză în cazul folosirii 

medicamentelor sintetice alopatice 

  x  x       

22.  Amplasarea pastoralei nu corespunde reglementărilor x           

23.  Valorificarea produselor obţinute de pe suprafeţe tratate 

cu substanţe nepermise 

       x x  x 

24.  Lipsa dovezii privind provenienţa fagurilor artificiali 

sau folosirea celor neecologice fără acordul organului 

de control 

  x  x       

25.  Utilizare de hrana neecologica  x  x         

26.  Utilizare de ceara neecologica fara a se dovedi ca nu 

este contaminata cu substante interzise 

    x       

27.  Amestecarea produselor ecologice cu cele neecologice 

sau cu cele din conversie 

       x    

28.  Evidenţă incompletă în registrul depozitului x  x         

29.  Lipsuri în documentele care însoţesc marfa x  x         

30.  Etichetarea incompletă a produselor x           

31.  Etichetarea produselor contrar regulilor în vigoare        x    
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32.  Neglijarea raportării intrării produselor x           

33.  Neglijarea raportării schimbărilor în recepţie x           

34.  Lipsa autorizaţiei de import conform legii în vigoare x           

35.  Lipsa autorizatiei de export conform legii in vigoare x           

36.  Neglijarea raportării producţiei x           

37.  Nerezolvarea deficienţelor în termen  x x         

38.  Manipularea produselor neecologice nu este suficient 

separată 

    x       

39.  Utlizarea produselor interzise în dezinfectarea 

depozitelor şi nerespectarea timpului de aşteptare 

       x    

40.  Utilizarea de componente agricole neecologice interzise 

in prelucrarea/pregatirea alimentelor 

       x    

41.  Utilizarea de materiale tehnologice auxiliare interzise 

in  prelucrarea/pregatirea  alimentelor 

       x    

42.  Utilizarea de OMG sau derivate ale OMG in  

prelucrarea/pregatirea  alimentelor 

       x   x 

43.  Deficienţe minore în evidenţele făcute, care nu 

influenţează certificarea 

x           

44.  Deficienţe majore în evidenţele făcute, care 

influenţează certificarea (lipsesc elemente în totalitate 

sau date care influenţează evaluarea controlului) 

x           

45.  Lipsa documentelor de producţie x           

46.  Date false în evidenţe           x 

47.  Lipsa autorizaţiilor de stat x           

48.  Deficienţe în etichetarea din timpul depozitării x           

49.  Lipsa etichetării pe documentele de însoţire a mărfii, 

dar provenienţa poate fi dovedită 

x           

50.  Etichetare necorespunzătoare şi deficienţe pe 

documentele de însoţire a mărfii prin includerea 

       x   x 
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conştientă de date false 

51.  Cresterea de animale poliploide obtinute artificial     x       

52.  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 

    x       

53.  Reproducere indusa prin tratament hormonal, 

hibridizare artificiala, clonare 

       x   x 

54.  Utilizarea factorilor de crestere si aminoacizi de sinteza 

 

    x       

55.  Utilizarea  materiilor prime ecologice si a celor in 

conversie pentru obtinerea produselor ecologice 

alimentare 

       x    

56.  Utilizarea radiatilor ionizante        x   x 

57.  Acces insuficient sau deloc la pasune     x       

58.  Cumparare nejustificata de animale neecologice     x       

59.  Densitate mare a animalelor     x       

60.  Evidenta contabila nu este tinuta separat ecologic de 

neecologic 

x           

61.  Folosirea de furaje neecologice     x       

62.  Legare neautorizata  x          

63.  Lipsa crotaliilor/pasapoartelor x           

64.  Lipsa platformei pentru depozitarea gunoiului de grajd x           

65.  Lipsa registrul evidenta animale x           

66.  Lipsa registrul intrari-iesiri x           

67.  Lipsa registrul tratamente x           

68.  Comercializarea produselor etichetate ca produse in 

neecologice/ecologice in afara perioadei de valabilitate 

a certificarii 

          x 
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69.  Managementul urinei si al gunoiului de grajd 

necorespunzator 

x           

70.  Pasunatul excesiv x           

71.  Spatiu insuficient, conditii de adapostire 

necorespunzatoare 

x           

72.  Spatiu insuficient de miscare in aer liber x           

73.  Arderea reziduurilor provenite de la culturi    x        

74.  Lipsa harta ferma x           

75.  Lipsa plan conversie x           

76.  Lipsa plan rotatie x           

77.  Lipsa registru parcelar x           

78.  Lipsa listei de produse neecologice introduse pe 

piata/distribuite, depozitate 

x           

79.  Lipsa listei produselor ecologice introduse pe 

piata/distribuite, depozitate 

x           

80.  Lipsa listei subcontractorilor x           

81.  Partile subcontactante nu sunt supuse controlului           x 

82.  Ambalarea produselor prelucratenu este in conformitate 

cu prevederile legale 

    x       

83.  Ingredientele de origine agricola nu sunt conforme cu 

reglementarile 

    x       

84.  Lipsa certificatelor de conformitate ale produselor 

ecologice 

x           

85.  Lipsa evidenta reclamatiilor x           

86.  Lipsa formulelor retetelor x           

87.  Lipsa listei furnizorilor de produse ecologice x           

88.  Lipsa listei produselor neecologiceprelucrate x           

89.  Lipsa listei produselor de igienizare x           
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90.  Instruirea necorespunzatoare a colectorilor x           

91.  Identificarea prezentei substantelor interzise in sistemul 

de agricultura ecologica in sol cu remanenta de peste 3 

ani (fara ca operatorul sa administreze subst. 

respective) 

    x       

92.  Identificarea utilizarii substantelor interzise in sistemul 

de agricultura ecologica 

    x x      

93.  Netransmiterea draftului de etichete spre aprobare x           


