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Catalogul de sanctiuni pentru ferme
Pentru neconformitati in raport cu Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 834/2007 (versiunea curenta valabila) si in
acord cu legislatia nationala 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

Sanctiune

Consecinte si actiuni

Explicatie

Tipul sanctiunii Minora
RS
Remarca simpla
Cerere de ameliorare

Se aplică în cazul unei nereguli minore sau
al unei încălcări involuntare care nu
prezintă risc asupra deciziei de certificare.

CA
Cerere de ameliorare
Suplimentarea
inregistrarilor detinute
si obligatia raportarii
acestora

AS
Avertisment

CS
Inspectii suplimentare

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.

Datorita incalcarilor restrictiilor
Regulamentului 834/2007 si 889/2008 are
loc o inspectie suplimentara, cu costuri
aditionale suportate de catre client
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.
Cheltuielile privind controlul suplimentar
sunt suportate de către operator.

Neconformitati minore intalnite in sectorul vegetal,
cresterea si hranirea animalelor (ex:prea putina
litiera in grajduri)
Termen limita: imediat.
Neconformitati minore in ceea ce priveste
inregistrarile, ceea ce duce la transmiterea acestora
catre ABG, ulterior (de ex: jurnal incomplet, etc)
Termen limita: acesta poate varia de la 10 zile
lucratoare (2 saptamani) la 20 de zile lucratoare (4
saptamani).
 Repetarea constanta a neconformitatilor RS si CA
acordate in inspectiile anterioare
 Neconformitatile majore trebuie sa fie indreptate
intr-o perioada scurta de timp.
 Se aplică în vederea verificării acţiunilor corective
sau în caz de suspiciuni privind iregularităţi în
activitatea operatorului.
Timp limita: imediat, la momentul inspectiei se
stabileste termenul limita pentru inspectia
suplimentara. Cea mai extinsa limita de timp se
acorda in sectorul zootehnic si poate fi de maxim
6 luni, in vederea remedierii conditiilor de
adapostire sau de asigurarae a hranei ecologice
pentru animal.

Tipul sanctiunii Majora

DS
Declasare suprafata

DP
Declasarea
produsului/lot/serie de
productie *
Excluderea de la
vanzare a produselor
cu status ecologic
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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 de producţie sau a seriei de
producţie aferente suprafeţei respective şi
reînceperea perioadei de conversie
menţionate la art. 36 din Regulamentul
(CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5
septembrie 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, denumit
în continuare R(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.

În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că
au fost folosite în tehnologia de cultură produse şi
substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la
R(CE) nr. 889/2008, se va lua măsura declasării
suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se
vor declasa produsele obţinute la statutul de
convenţional şi va reîncepe perioada de conversie.
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.
• Utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor
interzise
• Contaminarea involuntară cu pesticide sau
îngrășăminte, de la terți
• Nerespectarea repetată a cerințelor privind hrana
pentru animale
• Repetarea neconformităților majore
• Neconformități cu privire la cumpărarea
animalelor; rețete, etichetare necorespunzătoare
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SA
Suspendarea activitatii
operatorului1**

EO
Excluderea
operatorului din
sistemul propriu de
certificare prin
retragerea certificarii si
rezilierea contractului***

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.

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 este o problema privata intre
operator si ABG.
Autoritatile competente vor fi informate!
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).

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.

A se lua in considerare:
Sanctiunile minore prin repetare si nerespectarea termenului dat, duc la o sanctiune superiora!
Observatii:
In cazul in care se aplica o sanctiune, identificarea respectivei sanctiuni (de la RS la EO) va apare in raportul de
inspectie si inspectorii ABG vor explica sanctiunile si consecintele acestora. Fiecare dintre sanctiunile aplicate
vor fi verificate si confirmate, inca odata de catre un inspector ABG.
 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
R(CE) nr. 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 R(CE) nr. 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.
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 ABG.
2 - In cazul incalcarii dispozitiilor in mod grav sau care provoaca efecte indelungate, autoritatea competenta poate stabili ca excluderea
operatorului sa se aplice pe o perioada de 5 ani.
3- Informarea cuprinde rezultatul verificărilor, precum şi documentele analizate care au stat la baza aplicării sancţiunii.
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