
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE:  OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DIN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ CONFORM 

LEGISLAȚIEI NAȚIONALE  - ORDINUL 895/ 2016 (Capitolul VIII) 

 

 

Stimate client, 

 

 

Prin prezenta, SRAC CERT SRL vă informează asupra obligațiilor pe care trebuie să le îndepliniți în 

conformitate cu Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și 

certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a 

activității organismelor de control, în agricultura ecologică. 

 

 

 Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate normele de producție 

ecologică, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008. 

 Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea în sectorul de 

agricultură ecologică la MADR conform Ordinului nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor 

privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică și să facă dovada acestei înregistrări la 

orice control. Înregistrarea se face la Direcțiile Agricole Județene prin completarea și înregistrarea Fișei 

de înregistrare corespunzătoare activității dvs. până la termenul limită impus de legislația în vigoare 

(16 mai pentru producătorii agricoli, 15 decembrie pentru restul operatorilor). 

 Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să supună exploatația sistemului de control, 

conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din R (CE) nr. 834/2007 și să permită reprezentanților SRAC 

CERT SRL accesul la unitate și la toate facilitățile. 

 Operatorii trebuie să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producție, procesare și 

comercializare, inclusiv prin identificarea loturilor de produse obținute și utilizarea codurilor de 

identificare ale loturilor aferente astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacționării 

(documente contabile, documente de transport etc.)  

 Operatorii trebuie să respecte prevederile art. 11 din R (CE) nr. 834/2007, în cazul producției paralele 

(ecologice și convenționale). 

- În privința plantelor: sunt implicate diferite varietăți ce pot fi ușor diferențiate 

- În privința animalelor: sunt implicate diferite specii 

În cazul în care nu toate unitățile unei exploatații sunt folosite pentru producție ecologică, operatorul separă 

parcelele, animalele și produsele utilizate în sistemul de producție sau produsele obținute de către unitățile 

ecologice de cele utilizate sau produse de către unitățile neecologice și ține un registru adecvat pentru a 

evidenția această separare. 

 În cazul operatorilor care desfășoară activitate de comercializare pentru care se eliberează certificate 

de tranzacție (obligatoriu  trebuie solicita pentru tranzactiile inafara Romaniei), trebuie să accepte 

prelevarea de probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice 

(reprezentând producție primară).  

 Daca comercializați cantități >500 kg/produs aveți obligația să transmiteți centralizatorul tranzacțiilor 

efectuate în luna anterioară până la data de 5 a fiecărei luni. 

 Comercianții cu amănuntul în magazine trebuie să delimiteze un spațiu între produsele ecologice și 

cele convenționale. 

 Operatorii care solicită rezilierea contractului de prestări servicii cu SRAC trebuie, cu cel puțin 30 de 

zile înainte de data rezilierii contractului, să ne informeze printr-o notificare scrisă care cuprinde 



 

intenția de reziliere a contractului, precum și denumirea organismului cu care va încheia un nou 

contract de prestări de servicii (în caz de transfer certificare). 

 În cazul în care operatorul se retrage din proprie inițiativă din sistemul de agricultură ecologică sau 

dacă certificarea a fost suspendată, nu mai puteți utiliza certificatele emise de SRAC, nici nu mai 

puteți comercializa produse cu statut “ecologic” sau “în conversie” și nici nu puteți face referire la 

certificarea ecologică sau la SRAC. 

 Pentru aceeași activitate un operator nu poate fi inspectat și certificat de mai multe organisme de 

control în același timp. 

 Operatorii trebuie să păstreze toate rapoartele de inspecție, certificatele și orice alte documente 

eliberate de SRAC sau care au stat la baza emiterii documentelor justificative sau certificatelor de 

tranzacție cel puțin 5 ani, pentru a fi puse la dispoziția autorității competente pentru agricultura 

ecologică și APIA (în cazul operatorilor care au beneficiat de subvenții). 

 

 

De asemenea, vă aducem la cunoștiință că pentru a comercializa produse cu statut ecologic, trebuie să 

dețineți un Certificat de conformitate (nu de confirmare a conversiei sau de confirmare a statutului 

pentru teren) emis de SRAC CERT SRL în care produsul pe care intenționați să îl comercializați să fie 

listat cu statutul de “Ecologic” iar pentru orice neclaritate cu privire la aplicarea legislației sau cu 

privire la folosirea certificatelor emise de SRAC, nu ezitați să ne contactați pentru mai multe informații. 

 

 

 

 

 

Responsabil Activitate de Inspecție și Certificare 

Agricultură Ecologică 

                                                  

  


