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1. DEFINIȚII
Importator înseamnă persoana fizică sau juridică din cadrul Comunității care prezintă un lot pentru punerea în liberă
circulație în Comunitate, fie în persoană, fie printr-un reprezentant;
Primul destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică căruia îi este livrat lotul importat și care îl va primi în vederea
pregătirii suplimentare sau comercializării ulterioare;
Certificat de inspecție documentul emis de autoritățile competente dintr-o țară terță sau o țară terță cu echivalență,
pentru un lot de produse agroalimentare ecologice care confirmă că produsele respective sunt obținute în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, al cărui model este prevăzut în anexa V la Regulamentul (CE)
nr. 1235/2008 al Comisiei.
Lot înseamnă o cantitate de produse având unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul
unui certificat unic de inspecție, expediat cu aceleași mijloace de transport și importat din aceeași țară terță
Verificarea lotului înseamnă verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă a statului membru, în cadrul
controalelor oficiale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor
Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 și ale Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, prin
verificări sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identității și, după caz, în funcție de propria evaluare a
riscurilor, prin controale fizice, înaintea punerii lotului în liberă circulație în Uniune în conformitate cu articolul 13 din
prezentul regulament
Organism de control înseamnă o terță parte independentă privată ce desfășoară activități de inspecție și certificare în
domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile regulamentului; include de asemenea, după caz, organismul
corespondent al unei țări terțe sau organismul corespondent ce operează într-o țară terță;
Autorități competente din statul membru înseamnă autoritatea vamală, autoritatea pentru siguranța alimentară sau
celelalte autorități desemnate de statele membre în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,
responsabile cu verificarea loturilor și cu vizarea certificatelor de inspecție;
Autoritatea competentă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice - personalul de specialitate
angajat în posturile de inspecție la frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, cu atribuții în controlul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, respectiv personalul specializat
angajat al direcțiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranța alimentelor județene şi a municipiului București, în cazul în care
importul se derulează prin alte puncte de intrare din Uniunea Europeană, altele decât posturile de inspecție la frontieră,
punctele de intrare, punctele de ieșire și punctele de intrare desemnate pe teritoriul României;
Echivalent: în descrierea diferitelor sisteme de măsuri, înseamnă că acestea sunt capabile să atingă aceleași obiective și
principii prin punerea în aplicare a normelor ce garantează același nivel de asigurare a conformității.
Punctul de intrare: înseamnă punctul de punere liberă în circulație.
Antrepozit vamal - un spațiu aprobat în condițiile legii de autoritățile vamale și aflat sub controlul acestora, în care
mărfurile pot fi depozitate conform condițiilor prevăzute la art. 98 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12
octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar;
Regimul de perfecționare activă în regim cu suspendare - supunerea pe teritoriul României la una sau mai multe
operațiuni de transformare sau prelucrare a mărfurilor străine destinate a fi reexportate, în afara teritoriului vamal al
Uniunii Europene, sub forma de produse finite, fără a face obiectul încasării drepturilor de import sau al măsurilor de
politică comercială;

2. INREGISTRAREA LA DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ (DAJ)
Prima etapa a procesului de certificare după semnarea contractului, este reprezentată de înregistrarea la Direcția Agricolă
Județeană, numită în continuare DAJ. Înregistrarea se face prin completarea Anexei 5 din Ordinul nr 1253/2013.
În fiecare an, fisa de înregistrare actualizată trebuie depusă la DAJ până la un termen limită indicat de MADR.
Orice modificare in informațiile declarate inițial trebuie imediat notificate la DAJ prin completarea Anexei 13 a Ordinului nr
1253/2013.
Datele de contact ale Direcțiilor Agricole Județene sunt disponibile accesând următorul link: http://www.madr.ro/directiiagricole-judetene.html
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3. CONDIȚII GENERALE PRIVIND IMPORTUL DE PRODUSE ECOLOGICE
Regulile principale generale în vederea posibilității efectuării unui import de produse ecologice dintr-o țară terță în
Uniunea Europeană sunt următoarele:
-

Sa fie produs în conformitate cu cerințele impuse de Reg. CE 834/2007 și Reg. CE 889/2008 iar conformitatea
produsului este dovedită printr-un document justificativ;

-

Exportatorul sa fie certificat de o autoritate sau organism recunoscut de către Comisia Europeană ca fiind
competent să efectueze controale și să emită documente justificative în țări terțe;

-

Conformitatea lotului este dovedită printr-un certificat de inspecție emis de către autoritățile competente,
autoritățile sau organismele de control din țara terță recunoscute;

Punerea în liberă circulație în Uniune a unui lot de produse ecologice și importate este condiționată de:
(a) Depunerea unui certificat de inspecție original la autoritatea competentă relevantă a statului
membru (în România este ANSVSA)
(b) Verificarea lotului și vizarea în căsuța 20 certificatul de inspecție de către autoritatea competentă
relevantă a statului membru (ANSVSA)
(c) Indicarea numărului certificatului de inspecție în declarația vamală pentru punerea în liberă
circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

4. MODALITĂȚI DE IMPORT
4.1. Import din țări terțe recunoscute ca și echivalente
Comisia Europeană recunoaște anumite țări terțe ca având sistemul de producție conform cu principiile și normele
aplicabile producției echivalente și ale căror măsuri de control au o eficiență echivalentă.
 Importul in acest caz se face in conformitate cu Art. 33 (2) a Reg. CE 834/2007;
 Aceste țări sunt listate în Anexa III a Regulamentului (CE) 1235/2008 sau se pot verifica pe site-ul Comisiei;
 Acestea sunt:
Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japonia, Elveția, Tunisia, Statele Unite ale Americi (SUA),
Noua Zeelandă, Republica Coreea


Se mai ia in considerare în vederea stabilirii echivalenței și îndeplinirea următoarelor condiții:
o

Categoria de produse (A, B, C, D, E ,F) să fie cea pentru care țara terță respectivă este echivalentă

A: Produse vegetale neprelucrate
B: Animale vii sau produse animale neprelucrate
C: Produse de acvacultură și alge marine
D: Produse agricole procesate destinate consumului alimentar
E: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale
F: Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare.
o
o
o

Limitările sau condițiile
Organismele de control care eliberează certificatele
Durata includerii in lista

4.2. Import de produse certificate de un Organism / Autoritate recunoscut în scopul echivalenței
Comisia Europeană recunoaște anumite autorități și Organismele de control competente să efectueze controale și să emită
certificate în țări terțe.



Importul în acest caz se face în conformitate cu Art. 33 (3) a Reg. CE 834/2007.
Aceste organisme/autorități sunt listate în Anexa IV a Regulamentului (CE) 1235/2008 sau se pot verifica pe siteul Comisiei (este recomandată verificarea pe site-ul CE având in vedere modificarea frecventă a acestei liste)
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Se mai ia în considerare în vederea stabilirii echivalenței și îndeplinirea următoarelor condiții:
o Tara terța pentru care echivalența este acordată
o Categoria de produse (A, B, C, D, E ,F) – vezi mai sus
o Excepții
o Durata includerii in lista

Trebuie verificate toate aceste condiții pentru a stabili sub ce regim de import se vor putea importa produsele
dumneavoastră. Informațiile se pot verifica în documentul justificativ (certificatul de conformitate) al exportatorului.
Pentru a facilita identificarea regimului de import adecvat, a se verifica schema de mai jos.

4.3. Schema de stabilire a regimului de import
Produsele sunt obținute din Țări Terțe
echivalente
(ANEXA III, REG CE 1235/08)

DA

NU

Produsele îndeplinesc condițiile de
echivalență pentru țări terțe (categorie
produs, origine, organism)?

Produsele sunt certificate de o
autoritate/organism echivalent
(ANEXA IV, REG CE 1235/08)

DA
NU

DA

Produsele îndeplinesc condițiile de
echivalență pentru organisme (categorie
produs, origine, țară)?

DA

CERTIFICARE POSIBILĂ
PENTRU PRODUSELE
IMPORTATE

NU

NU
CERTIFICARE IMPOSIBILĂ
PENTRU PRODUSELE
IMPORTATE
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5. CERTIFICATUL DE INSPECTIE (IMPORT) - COI
Autoritatea sau organismul de control recunoscute din țara terță, eliberează pentru fiecare export de produse ecologice un
certificat de inspecție în original în conformitate cu Anexa V a Regulamentului CE 1235/2008.
Începând cu data 19 octombrie 2017 Certificatul de inspecție se emite obligatoriu folosind sistemul electronic TRACES
(Trade Control and Expert System)
În prezent sistemul de semnături electronice nu este încă implementat, motiv pentru care certificatele de inspecție trebuie
printate din TRACES si semnate de mână de Organismul de Control emitent și trebuie să însoțească produsele până la
Primul Destinatar din Uniunea Europeană.
Până la implementarea sistemului de semnături electronice avansate, autoritățile de control, organismele de control,
autoritățile competente relevante ale statului membru și primul destinatar verifică în fiecare etapă de eliberare, de vizare și
de primire a certificatului de inspecție, că respectivul exemplar corespunde cu informațiile indicate în TRACES.
Importatorul trebuie să păstreze certificatul la dispoziția autorităților sau a organismelor de control cel puțin 2 ani;
Având in vedere acordul încheiat intre Comunitatea Europeana si Confederația Elvețiană, aprobat prin Decizia
2002/309/CE, importul de produse ecologice din Elveția se face fără Certificat de inspecție. În locul lui, la granița se
prezintă doar certificatul de conformitate și documentul de transport.


Cine comanda eliberarea unui nou Certificat de Inspecție și completează informațiile în TRACES?

Importatorul sau Organismul de control al Exportatorului


Cine semnează și ștampilează certificatul de inspecție (COI)?

Căsuța

Responsabil

Detalii

18

Organismul de
Control al
Exportatorului

EMITE CERTIFICATUL după verificarea documentelor pe baza tuturor documentelor de
inspecție relevante, inclusiv și mai ales pe baza planului de producție aferent produsului în
cauză, a documentelor de transport și a documentelor comerciale și, după caz, în funcție de
propria evaluare a riscurilor, după ce a efectuat un control fizic al lotului.

19

Autoritatea
Vamală
(ANSVSA) sau
importator

SE COMPLETEAZĂ dacă lotul de produse este supus unor proceduri vamale speciale (plasat
în regim de antrepozit vamal sau în regim de perfecționare activă în sistem cu suspendare)
Numărul de referință al declarației vamale prin care au fost declarate mărfurile pentru
regimul de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă se indică în căsuța 19 a
certificatului de inspecție.
Pregătirea este limitată la următoarele tipuri de operațiuni:
(a) ambalarea sau reambalarea; sau
(b) etichetarea pentru a indica metoda de producție ecologică.
Daca lotul înainte de a fi pus în liberă circulație face obiectul unei distribuiri în diferite
subloturi, pentru fiecare sublot rezultat, importatorul transmite prin TRACES către autoritatea
vamală un extras al COI (conform Anexei VI). După verificarea sublotului autoritatea vamală
vizează extrasul COI în căsuța 13

20

Autoritatea
Vamală
(ANSVSA)

VIZEAZĂ certificatul în original după verificarea fizică a lotului importat (verifică
conformitatea transportului cu informațiile din documentele însoțitoare si etichetele)

21

Primul
destinatar din
UE

CERTIFICĂ PRIMIREA LOTULUI și trimite apoi certificatul în original importatorului (dacă
este diferit)

ATENTIE!



În cazul în care produsele ecologice nu sunt însoțite de un Certificat de Inspecție și se face punerea în
liberă circulație în UE fără acest document, produsele vor fi considerate NEECOLOGICE!
La orice import de produse ecologice, importatorul va informa SRAC și va transmite următoarele
documente: copie după Certificatul de inspecție cu căsuțele 18, 20, 21 semnate și ștampilate, factura, de
achiziție, documente transport (SeeWay Bill, CMR, Air Bill etc), declarația vamală. Documentele vor fi însoțite
de centralizatorul importurilor care se va actualiza și retransmite la fiecare import.
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6. CERINȚE DE CONTROL PRIVIND IMPORTURILE DE PRODUSE ECOLOGICE PROVENIND DIN ȚĂRI
TERȚE
A. Descrierea completă a unității trebuie să includă:





B.

C.

Descrierea locațiilor importatorului și orice alte instalații pe care importatorul intenționează să le utilizeze
pentru depozitarea produselor importate până la livrarea lor la primul destinatar
Descrierea activităților sale de import, indicând punctele de intrare ale produselor în Comunitate
Angajament al importatorului care garantează faptul că orice instalații pe care le va folosi pentru
depozitarea produselor sunt supuse controlului care trebuie realizat fie de organismul sau autoritatea de
control, fie, în cazul în care instalațiile de stocare în cauză sunt situate în alt stat membru sau altă regiune,
de un organism sau autoritate de control abilitată în vederea controlului în statul membru sau regiunea în
cauză;
Instalațiile utilizate pentru recepție și depozitare (în cazul primului destinatar)

Documente contabile


Importatorul și primul destinatar trebuie să păstreze o contabilitate materială și financiară separată, cu
excepția cazului în care aceștia activează în cadrul aceleași unități.



Toate informațiile privind modalitățile de transport între exportatorul din țara terță și primul destinatar și
între locațiile sau instalațiile de depozitare ale primului destinatar și destinatarii din cadrul Comunității sunt
furnizate la cererea autorității sau organismului.

Controlul în cazul importurilor din țări terțe declarate cu risc crescut de Comisia Europeană

Pe fondul unor contaminări frecvente a anumitor produse ecologice (precum cereale, oleaginoase etc) provenite din
anumite țări terțe, Comisia Europeană a identificat un risc crescut în cazul importurilor de produse ecologice din
aceste țări terțe și a prevăzut un Ghid oficial privind controlul produselor provenite din aceste țări


2016: Ucraina, Kazahstan si Federația Rusă, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgystan, Moldova, Tajikistan,
Uzbekistan (pentru accesare ghid click aici)



2017, 2018: Ucraina, Kazahstan si Federația Rusă (pentru accesare ghid click aici)

În cazul loturilor importate din aceste țări, autoritățile competente ale statelor membre vor efectua un control suplimentar
-

Verificarea completă a documentației (COI, Declarația vamală, documente transport, trasabilitatea produselor și a
operatorilor)

-

Prelevarea de probe pentru analizarea reziduurilor de substanțe neautorizate în agricultura ecologica (pesticide,
OMG, etc) din fiecare lot la punctul de intrare

7. DOCUMENTE NECESARE ÎN TIMPUL INSPECȚIEI
Următoarele documente trebuie ținute la zi, iar acestea vor fi verificate de către inspectorul SRAC şi pot fi atașate
raportului de inspecție:
 Fisa de înregistrare la DAJ pentru anul in curs;
 Descrierea unității
 Planurile unităților de recepție, depozitare etc;
 Înregistrările si documentele contabile (facturi de achiziție si documente de transport pentru fiecare lot
importat);
 Evidente ale stocurilor
 Certificatele de inspecție, Declarații vamale, documente de transport, centralizatorul importurilor și toate
documentele pentru importurile efectuate
 Documentele justificative (certificate) ale exportatorilor;
 Etichete.
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