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INFORMARE: SANCȚIUNILE APLICATE ÎN CAZ DE IDENTIFICARE A NECONFORMITĂȚILOR 

MAJORE RECURENTE 

 

 

Stimate client, 

 
Prin prezenta, SRAC CERT SRL vă informează asupra măsurilor ce vor fi aplicate în cazul operatorilor la care s-au identificat 

neconformități majore în anul 2019 (Declasare produs, Declasare suprafață, Suspendarea activității) și care continuă să nu 

respecte Regulamentul (CE) 834/2007 și 889/2008 și/sau legislația națională (acceași neconformitate). 

Având în vedere: 

- Conform prevederilor Articolului 55 alin 1) din Regulamentului (CE) 882/2004, statele membre stabilesc normele de 

sancționare aplicabile la încălcarea legislației privind hrana pentru animale și produsele alimentare și a altor dispoziții 

comunitare legate de sănătatea animală și bunăstarea animalelor și iau toate măsurile necesare pentru a asigura 

punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. 

- Recomandările Comisiei Europene prin DG – SANTE și ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de 

Autoritate competentă ce a delegat Organismelor de Control activitatea de inspecție și certificare a produselor 

ecologice, 

SRAC CERT S.R.L, decide: 

În cazul identificării neconformităților majore recurente (ce s-au identificat anul trecut și nu au fost 

rezolvate, astfel că vor fi identificate și în anul curent), în Comitetul Tehnic SRAC CERT SRL, se va aplica 

sancțiunea aplicată anul precedent și o sancțiune suplimentară, după cum urmează: 

- La aplicarea sancțiunilor DP și  DS  - Declasare suprafaţă şi produs/ lot/ serie deproducţie și DP - 

Declasarea produsului/ lot/ serie de producţie, se va aplica suplimentar sancțiunea SA -  Suspendarea 

activității ecologice pentru o perioadă de 3 luni 

- La aplicarea sancțiunii SA - Suspendarea activităţii operatorului, se va aplica suplimentar sancțiunea EO -  

Excluderea operatorului din sistemul de agricultură ecologică 

Este necesar să acordați o atenție sporită în cazul urmatoarelor neconformități care au fost cel mai des identificate 

și au condus la aplicarea sancțiunilor (dar nu va limitați la acestea): 

Temeiul Legal 

(articol act 

normativ) 

Informatii detaliate despre iregularitate si/sau neconformitatea pentru care a fost 

aplicata sanctiunea 

Sanctiune 

Reg CE 834 Art. 

11, Reg CE 889 

Art. 40 

Productie paralela - Culturi anuale de soiuri care nu se pot diferentia, cultivate simultan 

atat pe parcelele ecologice cat si pe cele conventionale  

Declasare 

Produs (DP) 

Reg CE 834 Art. 

11, Reg CE 889 

Art. 40 

Productie paralela – Culturi perene -  fara respetarea conditiilor prevazute la Art. 40 

(aprobare SRAC, plan de conversie, angajament, procedura separare, notificari) 

Declasare 

Produs (DP) 

Reg CE 889 Art. 

45 

Utilizare de samanta/material de inmultire vegetativ conventionala fara solicitarea unei 

autorizatii sau insuficiente dovezi ale conformitatii materialului de inmultire folosit 

Declasare 

Produs (DP) 
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Temeiul Legal 

(articol act 

normativ) 

Informatii detaliate despre iregularitate si/sau neconformitatea pentru care a fost 

aplicata sanctiunea 

Sanctiune 

Reg CE 834 Art. 

12 

Absenta rotatiei culturilor sau rotatie inadecvata -  monocultura de 3 ani sau mai mult Declasare 

Produs (DP) 

834 Art. 17, 889 

Art. 35 

Amestecare intre loturile de produse cu diferite statusuri in timpul depozitarii  Declasare 

Produs (DP) 

889 An. I, II Folosirea de ingrasamintele sau pesticide neautorizate in agricultura ecologica Declasare 

Produs si 

Suprafata (DP 

și DS) 

Reg CE 834 Art. 

12 

La reinnoirea septelului s-au achizitionat mai mult de 10% bovine, femele nulipare 

conventionale pe an 

Declasare 

Produs (DP) 

889 Art. 21 Nerespectare reguli furajare a animalelor Declasare 

Produs (DP) 

  Nu sunt transmise actiunile corective complete si adecvate in termenul limita impus. Suspendarea 

activitatii (SA) 

 

 

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare! 

 

 

Responsabil Activitate Inspecție și Certificare 

Ing. Ana GOLOBORODCO 

 

 


