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LEGE 

privind producţia agroalimentară ecologică 

şi etichetarea produselor ecologice 

 

Prezenta lege transpune articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 24, 

26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47 a 

Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (L 150/14.6.2018, p. 1-92) și  

articolele 3 pct. 3,4,5, 28, 29, 31, 32, 33 al Regulamentului (UE) 625/2017 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte 

activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele 

și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea 

plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, 

(UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și 

(CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 

2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a 

Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (L 095/7.4.2017, p. 1), 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Articolul 1. Obiectul de reglementare 

Prezenta lege stabilește principiile producției agroalimentare ecologice și 

instituie normele privind producția ecologică, certificarea aferentă și utilizarea 

indicațiilor referitoare la producția agroalimentară ecologică în etichetare și în 

publicitate, precum și normele privind controalele oficiale în legătură cu producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice. 

Articolul 2. Scopul și domeniul de aplicare 

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea cadrului normativ şi 

instituţional necesar dezvoltării durabile a producției agroalimentare ecologice, 

asigurînd, în același timp, funcționarea eficientă a pieței, garantînd concurența 

loială, asigurînd încrederea consumatorilor și protejînd interesele acestora.  



(2) Prevederile prezentei lege se aplică următoarelor produse de origine 

agricolă, inclusiv în cazul celor provenite din acvacultură și apicultură, atunci cînd 

acestea sunt sau se intenționează ca acestea să fie produse, pregătite, etichetate, 

distribuite, introduse pe piață, importate ori exportate: 

a) produselor agricole vii sau neprelucrate, inclusiv semințelor și altor 

materiale de reproducere a plantelor; 

b) produselor agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente; 

c) hranei pentru animale. 

(3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, și altor produse strîns legate de 

agricultură, enumerate în anexa nr. 1 la prezenta lege. 

(4) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui operator implicat în orice 

etapă a producției, a pregătirii și a distribuției, în activități legate de produsele 

menționate la alin. (2). 

(5) Activitățile de alimentație publică, desfășurate de o unitate de alimentație 

publică, nu fac obiectul prezentei legi. 

(6) Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, prezenta lege se aplică 

fără a aduce atingere altor dispoziții specifice din prevederile legislației naționale 

privind introducerea produselor pe piață și, în special, din domeniile siguranței 

alimentare, sănătății și bunăstării animalelor, sănătății plantelor și materialelor de 

reproducere a plantelor. 

(7) Prezenta lege se aplică fără a aduce atingere altor prevederi ale legislaţiei 

naţionale, care transpun sau creează cadrul normativ necesar aplicării directe a 

actelor naţionale din domeniul reglementat. 

 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În scopul aplicării prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale: 

autoritate competentă - organ central de specialitate al administraţiei publice, 

responsabil de reglementarea politicii guvernamentale în domeniile agriculturii, 

producerii și siguranței alimentelor; 

autoritate de implementare – organ, căreia autoritatea competentă i-a delegat 

parțial, competențele privind punerea în aplicare a prezentei legi; 

conversie – tranziția de la producția agroalimentară neecologică la producția 

agroalimentară ecologică într-o anumită perioadă de timp, pe parcursul căreia se 

aplică dispozițiile prezentei legi; 

echivalență – îndeplinirea acelorași obiective și principii prin aplicarea unor 

norme care garantează același nivel de asigurare a respectării; 

etapă a producției, pregătirii și distribuției – orice etapă, începînd cu 

producția primară a unui produs ecologic, continuînd cu depozitarea, prelucrarea, 

transportul și vînzarea sau furnizarea către consumatorul final, inclusiv, după caz, 

etichetarea, publicitatea, importul, exportul și activitățile de subcontractare; 

exploatație agricolă – înseamnă toate unitățile de producție care funcționează 

cu management unic pentru producerea de produse vii sau neprelucrate de origine 

agricolă, inclusiv produse provenite din acvacultură și apicultură, astfel cum sunt 

menționate la art. 2 alin. (1) lit. (a) și/sau produsele enumerate în anexa I, altele 

decât uleiurile esențiale și drojdia; 



fermier – o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau 

juridice, indiferent de statutul juridic al grupului respectiv și al membrilor săi în 

temeiul dreptului național, care desfășoară o activitate agricolă; 

integritate a produselor ecologice sau în conversie – înseamnă că produsul nu 

prezintă neconformități care: 

a) în orice etapă a producției, pregătirii și distribuției, afectează caracteristicile 

produsului care îl califică drept ecologic sau, respectiv, în conversie; sau 

b) sunt repetitive sau intenționate; 

material eterogen ecologic – un grup de plante dintr-un singur taxon botanic, 

de cel mai jos rang cunoscut, care: 

a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 

b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică 

între diferitele unități reproductive, astfel încât grupul de plante respectiv este 

reprezentat de material în ansamblu, și nu de un mic număr de unități; 

c) nu este un soi care îndeplineşte sau nu în totalitate condiţiile de acordare a 

protecţiei soiurilor de plante; 

d) nu este un amestec de soiuri; și 

e) a fost produs în conformitate cu prezenta lege ; 

măsuri de precauție – măsuri, care trebuie luate de operatori în fiecare etapă a 

producției, pregătirii și distribuției pentru a evita contaminarea cu produse sau 

substanțe care nu sunt autorizate pentru utilizare în producția ecologică în 

conformitate cu prezenta lege și pentru a evita amestecarea produselor ecologice cu 

produse neecologice; 

măsuri preventive – măsuri, care trebuie luate de către operatori în fiecare 

etapă a producției, pregătirii și distribuției, pentru a asigura conservarea 

biodiversității și calitatea solului, măsuri pentru prevenirea și controlul 

dăunătorilor și bolilor și măsuri care urmează să fie luate pentru prevenirea 

efectelor negative asupra mediului, a sănătății animalelor și a sănătății plantelor; 

obținut din OMG-uri – derivat, integral sau parțial, din OMG-uri, dar care nu 

conține sau nu constă în OMG-uri; 

obținut prin OMG-uri – derivat prin proceduri în care ultimul organism viu 

din procesul de producție este un OMG, dar care nu conține sau nu constă în 

OMG-uri și nici nu este obținut din OMG-uri; 

operator – persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea respectării 

prezentei legi în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub 

controlul persoanei respective; 

organism de control – o persoană juridică distinctă căreia autoritatea 

competentă i-a delegat atribuții de control în vederea efectuării controlului în 

domeniul producției ecologice, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

organism modificat genetic (OMG) - orice organism, cu excepţia fiinţelor 

umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se 

produce natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală; 

pregătire – operațiunile de conservare sau de prelucrare a produselor 

ecologice ori în conversie sau orice altă operațiune efectuată asupra unui produs 

neprelucrat, fără modificarea produsului inițial, cum ar fi sacrificarea, tranșarea, 



curățarea ori măcinarea, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în ceea 

ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 

preparate biodinamice – înseamnă amestecuri utilizate în mod tradițional în 

agricultura biodinamică; 

producție ecologică – utilizarea, inclusiv pe durata perioadei de conversie, 

menționată la art.10 din prezenta lege, a unor metode de producție conforme cu 

prezenta lege, în toate etapele producției, pregătirii și distribuției; 

produs ecologic – un produs care provine din producția ecologică, altul decît 

un produs obținut în timpul perioadei de conversie, menționată la art.10 din 

prezenta lege. Produsele obținute din vînatul sau pescuitul animalelor sălbatice nu 

sunt considerate produse ecologice; 

produs în conversie – un produs obținut în perioada de conversie, menționată 

la art.10 din prezenta lege; 

publicitate – orice prezentare a unor produse adresată publicului, prin orice 

alte mijloace decît o etichetă, care are scopul sau este susceptibilă de a influența și 

de a forma atitudinea, convingerile și comportamentele, cu scopul de a promova 

direct sau indirect vânzarea de produse; 

soi ecologic adecvat producției ecologice – înseamnă un soi, astfel cum este 

definit la articolul 3 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante, 

care: 

a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între 

diferite unități reproductive; 

b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice, realizată în 

condiții ecologice, concentrate pe îmbunătățirea diversității genetice, pe 

fundamentarea pe capacitatea de reproducție naturală, precum și performanțele 

agronomice, rezistența la boli și adaptarea la diverse condiții pedoclimatice locale; 

unitate de producție – toate activele utilizate pentru un sector de producție 

cum ar fi spațiile de producție primară, parcelele de teren agricol, pășunile, 

suprafețele în aer liber, clădirile sau părți ale acestora pentru efectivele animale, 

stupii, iazurile piscicole, sistemele și locurile de reținere pentru animale de 

acvacultură, localurile pentru depozitarea recoltelor, produselor vegetale, 

produselor din alge marine, produselor animaliere, materiilor prime și a altor 

bunuri pentru acest sector de producție specific; 

unitate de alimentație publică – orice unitate (inclusiv un vehicul sau un stand 

fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, școlile, spitalele și unitățile de 

catering, în care, în cadrul unei activități profesionale, sunt preparate produse 

alimentare destinate consumului direct de către consumatorul final; 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVE ȘI PRINCIPII ALE PRODUCȚIEI AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE 

 

Articolul 4. Obiective ale producției agroalimentare ecologice 

Producția ecologică urmărește atingerea următoarelor obiective generale: 

a) contribuția la protecția mediului și a climei; 



b) menținerea fertilității pe termen lung a solurilor; 

c) contribuția la un înalt nivel de biodiversitate; 

d) contribuția semnificativă la un mediu netoxic; 

e) contribuția la standarde înalte de bunăstare a animalelor și, în special, 

satisfacerea nevoilor comportamentale ale animalelor specifice speciilor; 

f) încurajarea circuitelor scurte de distribuție și a producției locale în diferite 

regiuni; 

g) încurajarea conservării raselor de animale rare și/sau a populațiilor locale 

în pericol de dispariție; 

h) contribuția la dezvoltarea ofertei de materiale genetice vegetale adaptate 

la nevoile și obiectivele specifice agriculturii ecologice; 

i) contribuția la un înalt nivel de biodiversitate prin utilizarea de materiale 

genetice vegetale diverse, cum ar fi materiale eterogene ecologice și soiuri 

ecologice adecvate producției ecologice; 

j) promovarea dezvoltării activităților de ameliorare a plantelor ecologice 

pentru a contribui la perspectivele economice favorabile ale sectorului ecologic. 

 

Articolul 5. Principii generale ale producției agroalimentare ecologice 

Producția ecologică este un sistem de gestionare durabilă, bazat pe 

următoarele principii generale: 

a) respectarea sistemelor și a ciclurilor naturii și susținerea și îmbunătățirea 

stării solului, a apei și a aerului, a sănătății plantelor și animalelor și a echilibrului 

dintre ele; 

b) menținerea elementelor peisajului natural, precum siturile de patrimoniu 

natural; 

c) utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, precum apa, 

solul, materia organică și aerul; 

d) producerea unei varietăți extinse de alimente de înaltă calitate și de alte 

produse agricole și de acvacultură, care răspund cererii consumatorilor pentru 

bunuri care sunt produse prin utilizarea unor procese ce nu dăunează mediului, 

sănătății umane, sănătății plantelor sau sănătății și bunăstării animalelor; 

e) asigurarea integrității producției ecologice în toate etapele producției, 

pregătirii și distribuției alimentelor și a hranei pentru animale; 

f) proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza unor 

sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului de gestionare, 

prin metode care: 

- utilizează organisme vii și metode de producție mecanice; 

- practică cultivarea de culturi legată de soluri și producția animalieră legată 

de terenuri sau practică acvacultura cu respectarea principiului exploatării durabile 

a resurselor acvatice; 

- exclud utilizarea OMG-urilor, a produselor obținute din OMG-uri și a 

produselor obținute prin OMG-uri, altele decât medicamentele veterinare; 

- se bazează pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de măsuri de precauție și 

preventive; 



g) limitarea utilizării de factori de producție externi; în cazul în care sunt 

necesari factori de producție externi sau nu există practicile și metodele de 

gestionare adecvate menționate la litera f), respectivii factori de producție externi 

se limitează la: 

- factori proveniți din producția ecologică; în cazul materialului de 

reproducere a plantelor, se acordă prioritate varietăților selectate pentru capacitatea 

lor de a răspunde nevoilor și obiectivelor specifice ale agriculturii ecologice; 

- substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural; 

- îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută; 

h) adaptarea procesului de producție, în conformitate cu prezenta lege, 

pentru a ține seama de statutul sanitar, de diferențele regionale privind echilibrul 

ecologic și condițiile climatice și locale, de etapele de dezvoltare și de practicile 

specifice de creștere a animalelor; 

i) excluderea din întregul lanț alimentar ecologic a clonării animalelor, a 

creșterii de animale cu poliploidie indusă artificial și a radiațiilor ionizante; 

j) respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând nevoile 

specifice ale speciilor. 

 

Articolul 6. Principii specifice, aplicabile activităților agricole și 

acvaculturii 

Cu referire la activitățile agricole și acvacultura, producția ecologică se 

bazează, în special, pe următoarele principii specifice: 

a) menținerea și îmbunătățirea vieții solului și a fertilității naturale a solului, 

a stabilității solului, a capacității solului de a reține apa și a biodiversității acestuia, 

prevenirea și combaterea pierderii materiei organice din sol, a tasării și a eroziunii 

solului, precum și hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului; 

b) limitarea la minimum a utilizării resurselor neregenerabile și a factorilor 

de producție externi; 

c) reciclarea deșeurilor și a produselor secundare de origine vegetală și 

animalieră, prin utilizarea lor ca factori de producție în producția vegetală și 

animalieră; 

d) menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, în special prin 

selectarea de specii, soiuri sau materiale eterogene adecvate, rezistente la dăunători 

și la boli, prin rotația corespunzătoare a culturilor, prin metode mecanice și fizice și 

prin protecția dușmanilor naturali ai dăunătorilor; 

e) utilizarea semințelor și animalelor care au un grad ridicat de diversitate 

genetică, rezistență la boli și longevitate; 

f) selecționarea soiurilor de plante ținînd seama de particularitățile 

sistemelor specifice de producție ecologică, punînd accentul pe performanța 

agronomică, pe rezistența împotriva bolilor, pe adaptarea la diversele condiții 

pedoclimatice locale și pe respectarea barierelor încrucișării naturale; 

g) utilizarea materialelor ecologice de reproducere a plantelor, cum ar fi 

materialele de reproducere a plantelor din materialele eterogene ecologice și din 

soiuri ecologice adecvate producției ecologice; 



h) producția de soiuri ecologice prin capacitatea de reproducere naturală și 

axarea pe limitarea între barierele încrucișării naturale; 

i) fără a aduce atingere art. 9 al Legii nr. 68/2013 despre seminţe și nici 

drepturilor privind protecția soiurilor de plante, acordate în temeiul Legii nr. 

39/2008 privind protecţia soiurilor de plante, posibilitatea ca fermierii să utilizeze 

materiale de reproducere a plantelor obținute în propriile ferme pentru a promova 

resurse genetice adaptate la condițiile speciale ale producției ecologice; 

j) selecționarea raselor de animale ținînd seama de un grad înalt de 

diversitate genetică, de capacitatea animalelor de a se adapta la condițiile locale, de 

valoarea de ameliorare a acestora, de longevitatea acestora, de vitalitatea acestora 

și de rezistența acestora la boli și probleme de sănătate; 

k) practicarea producției animaliere adaptate zonei și tipului de teren; 

l) aplicarea unor practici de creștere a animalelor care stimulează sistemul 

imunitar și întăresc apărarea naturală împotriva bolilor, inclusiv exerciții periodice 

și accesul la zone în aer liber și pășuni; 

m) hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică, alcătuită din 

ingrediente agricole rezultate din producția ecologică și din substanțe neagricole 

naturale; 

n) producerea de produse ecologice de origine animală provenite de la 

animale care au fost crescute în exploatații ecologice pe parcursul întregii vieți, de 

la naștere sau ecloziune; 

o) menținerea sănătății mediului acvatic și a calității ecosistemelor acvatice 

și terestre înconjurătoare; 

p) hrănirea organismelor acvatice cu hrană pentru animale obținută prin 

exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii sau cu hrană pentru animale ecologică 

formată din ingrediente agricole rezultate din producția ecologică, inclusiv prin 

acvacultură ecologică, și din substanțe neagricole naturale; 

q) evitarea oricărei puneri în pericol a speciilor care prezintă interes de 

conservare, care ar putea decurge din producția ecologică. 

 

Articolul 7. Principii specifice, aplicabile prelucrării alimentelor ecologice 

Producția de alimente ecologice prelucrate se bazează, în special, pe 

următoarele principii specifice: 

a) producția de alimente ecologice din ingrediente agricole ecologice; 

b) restricționarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice 

cu funcții preponderent tehnologice și organoleptice, precum și a micronutrienților 

și a adjuvanților tehnologici, astfel încât aceste elemente să fie utilizate în cea mai 

mică măsură și doar în caz de necesitate tehnologică esențială sau în scopuri 

nutriționale speciale; 

c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în 

eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

d) prelucrarea alimentelor ecologice, prin metode biologice, mecanice și 

fizice; 

e) excluderea alimentelor care conțin sau sunt alcătuite din nanomateriale 

fabricate. 



 

Articolul 8. Principii specifice, aplicabile prelucrării hranei ecologice pentru 

animale 

Producția de hrană ecologică prelucrată pentru animale se bazează, în 

special, pe următoarele principii specifice: 

a) producția de hrană ecologică pentru animale din materii prime ecologice 

pentru hrana pentru animale; 

b) restricționarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor și a adjuvanților 

tehnologici, astfel încât aceștia să fie utilizați în cea mai mică măsură și doar în 

cazul necesităților tehnologice sau zootehnice esențiale sau în scopuri nutriționale 

speciale; 

c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în 

eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

d) prelucrarea atentă a hranei ecologice, de preferință prin metode biologice, 

mecanice și fizice. 

 

CAPITOLUL III 

NORME DE PRODUCȚIE 

 

Articolul 9. Norme de producție generale 

(1) Operatorii se conformează normelor de producție generale, stabilite în 

prezentul articol. 

(2) Întreaga exploatație agricolă este gestionată în conformitate cu cerințele 

din prezenta lege, aplicabile producției ecologice. 

(3) În producția ecologică sunt utilizate numai produsele, substanțele și 

ingredientele agricole neecologice pentru alimente ecologice prelucrate, care au 

fost aprobate de Guvern. 

(4) Sunt permise pentru utilizare în producția ecologică, cu condiția să fie în 

conformitate cu Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi, următoarele produse și substanțe: 

a) agenți fitoprotectori, agenți sinergici și coformulanți drept componente ale 

produselor de protecție a plantelor; 

b) adjuvanții destinați amestecării cu produse de protecție a plantelor. 

(5) Radiația ionizantă nu se utilizează pentru tratarea alimentelor ecologice 

sau a hranei ecologice pentru animale și pentru tratarea materiilor prime utilizate 

pentru producerea alimentelor ecologice sau a hranei ecologice pentru animale. 

(6) Se interzice utilizarea clonării animalelor și creșterea de animale cu 

poliploidie indusă artificial. 

(7) Operatorii vor lua măsuri preventive și de precauție, după caz, în fiecare 

etapă a producției, pregătirii și distribuirii. Măsurile preventive și de precauție, care 

trebuie luate de operatori în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției, sunt 

aprobate de Guvern. 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), o exploatație agricolă poate fi 

împărțită în mod clar și efectiv în unități de producție separate pentru producția 



ecologică, producția în conversie și producția neecologică, cu condiția ca, pentru 

unitățile de producție neecologică: 

a) în ceea ce privește efectivele de animale, să fie implicate specii diferite; 

b) în ceea ce privește plantele, să fie implicate varietăți diferite care să poată 

fi ușor diferențiate; 

c) în ceea ce privește algele și animalele de acvacultură, pot fi implicate 

aceleași specii, cu condiția să existe o separare clară și efectivă între locurile sau 

unitățile de producție. 

(9) Prin derogare de la alin. (8) lit. b), în cazul culturilor perene care necesită 

o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, se pot implica soiuri care nu pot fi 

diferențiate cu ușurință sau aceleași soiuri, cu condiția ca producția în cauză să facă 

parte dintr-un plan de conversie și cu condiția ca conversia ultimei părți a 

suprafeței aferente producției în cauză la producția ecologică să înceapă cât mai 

repede posibil și să fie finalizată în maximum cinci ani. În astfel de cazuri: 

a) fermierul notifică organismul de control, cu cel puțin 48 de ore în avans, 

cu privire la începerea recoltării fiecăruia dintre produsele în cauză; 

b) la încheierea recoltării, fermierul informează organismul de control cu 

privire la cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză și cu privire la măsurile 

luate pentru separarea produselor; 

c) planul de conversie și măsurile care urmează să fie luate pentru asigurarea 

separării efective și clare trebuie să fie confirmate de organismul de control, în 

fiecare an după începerea aplicării planului de conversie. 

(10) Cerințele privind speciile și soiurile diferite prevăzute la alin. (8) lit. a) 

și lit. b) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţămînt şi instituţiilor din domeniul 

cercetării şi inovării, a pepinierelor, a multiplicatoarelor de semințe și a 

operațiunilor de ameliorare. 

(11) Atunci cînd, în cazurile menționate la alineatele (8), (9) și (10), nu toate 

unitățile de producție ale unei exploatații agricole sunt gestionate în temeiul 

normelor privind producția ecologică, operatorii: 

a) păstrează produsele utilizate pentru unitățile de producție ecologică și în 

conversie separat de cele utilizate pentru unitățile de producție neecologică; 

b) păstrează produsele provenite din unitățile de producție ecologică, din 

cele de producție în conversie și din cele de producție neecologică separat unele de 

altele; 

c) țin registre distincte pentru a demonstra separarea efectivă a unităților de 

producție și a produselor. 

 

Articolul 10. Conversia 

(1) Fermierii sau operatorii care produc produse menționate la art. 2 alin. (2) 

respectă o perioadă de conversie. Pe parcursul întregii perioade de conversie, 

aceștia aplică toate normele privind producția ecologică prevăzute în prezenta lege, 

în special normele aplicabile privind conversia prevăzute în prezentul articol. 

(2) Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când fermierul sau 

operatorul care produce produsele menționate la art. 2 alin. (2) și-a notificat 

activitatea la autoritatea de implementare. 



(3) Nici o perioadă anterioară nu poate fi recunoscută retroactiv ca făcînd 

parte din perioada de conversie, cu excepția cazului în care operatorul poate aduce 

probe că parcelele agricole sunt zone naturale sau agricole și că, pe o perioadă de 

cel puțin trei ani, nu au fost tratate cu produse sau substanțe neautorizate pentru 

utilizarea în producția ecologică. 

(4) Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se 

comercializează ca produse ecologice sau ca produse în conversie. Următoarele 

produse obținute în timpul perioadei de conversie și în conformitate cu alin. (1) pot 

fi comercializate ca produse în conversie: 

a) materiale de reproducere a plantelor, cu condiția să se fi respectat o 

perioadă de conversie de cel puțin 12 luni; 

b) produse alimentare de origine vegetală și produsele destinate hranei de 

origine vegetală, cu condiția ca produsul să conțină numai un singur ingredient 

provenit din culturi agricole și să se fi respectat o perioadă de conversie de cel 

puțin 12 luni înainte de recoltare. 

(5) Autoritatea competentă aprobă norme privind documentele care trebuie 

furnizate în scopul recunoașterii retroactive a perioadelor anterioare în 

conformitate cu alin. (3) al prezentului articol. 

(6) Cerințele privind perioada de conversie și definirea perioadei de 

conversie, specifică tipului de cultură sau de producție animalieră, se aprobă de 

Guvern.  

 

Articolul 11. Interzicerea utilizării OMG-urilor 

(1) Se interzice utilizarea în producția ecologică a OMG-urilor, a produselor 

obținute din OMG-uri și a produselor obținute prin OMG-uri în alimente sau în 

hrana pentru animale sau ca alimente, hrană pentru animale, adjuvanți tehnologici, 

produse de protecție a plantelor, îngrășăminte, amelioratori de sol, material de 

reproducere a plantelor, microorganisme sau animale. 

(2) În sensul interdicției prevăzute la alin. (1), în ceea ce privește OMG-urile 

și produselor obținute din OMG-uri și destinate alimentelor sau hranei pentru 

animale, operatorii se pot baza pe etichetele unui produs care au fost aplicate sau 

furnizate în conformitate cu cerințele specifice de aplicare sau furnizare sau pe 

orice alt document de însoțire a acestuia. 

(3) Operatorii pot presupune că în producția alimentelor sau a hranei pentru 

animale achiziționate nu s-au folosit OMG-uri sau produse obținute din OMG-uri, 

atunci când astfel de produse nu au o etichetă aplicată sau furnizată sau nu sunt 

însoțite de un document furnizat în conformitate cu alin. (2), cu excepția cazului în 

care au obținut alte informații indicând faptul că etichetarea produselor respective 

nu este în conformitate cu actele normative în vigoare. 

(4) În sensul interdicției prevăzute la alin. (1), în ceea ce privește produsele 

care nu sunt reglementate de alineatele (2) și (3), operatorii care utilizează produse 

neecologice achiziționate de la terți solicită vânzătorului să confirme faptul că 

produsele respective nu au fost obținute din OMG-uri sau prin OMG-uri. 

 



Articolul 12. Dispoziții specifice privind comercializarea materialului de 

reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 

(1) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 

poate fi comercializat fără respectarea cerințelor privind înregistrarea și fără 

respectarea categoriilor de certificare a materialului de prebază, de bază și 

certificat sau a cerințelor pentru alte categorii, care sunt prevăzute în actele 

normative în vigoare. 

(2) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 

menționat la alin. (1) poate fi comercializat în urma unei notificări referitoare la 

materialul eterogen ecologic, din partea furnizorului către autoritatea de 

implementare, utilizând un dosar care să conțină: 

a) datele de contact ale solicitantului; 

b) specia și denumirea materialului eterogen ecologic; 

c) descrierea principalelor caracteristici agronomice și fenotipice care sunt 

comune în acest grup de plante, inclusiv metodele de ameliorare, rezultatele 

testelor privind caracteristicile respective, țara de producție și materialul parental 

utilizat; 

d) o declarație a solicitantului privind veridicitatea elementelor menționate la 

literele a), b) și c); și 

e) un eșantion reprezentativ. 

(3) Notificarea respectivă se trimite prin scrisoare recomandată sau prin 

orice alt mijloc de comunicare acceptat de autoritatea de implementare, cu 

solicitarea confirmării de primire. 

(4) La expirarea termenului de trei luni de la data indicată pe confirmarea de 

primire, notificării i se aplică regulile acceptării tacite, cu condiția să nu fi fost 

solicitate informații suplimentare sau să nu fi fost comunicat furnizorului un refuz 

oficial din motive ce țin de un dosar incomplet ori de nerespectare. 

(5) După confirmarea expresă sau tacită a notificării, autoritatea de 

implementare poate include pe o listă de evidență materialul eterogen ecologic 

notificat. Includerea pe lista menționată se face gratuit pentru furnizor.  

(6) Guvernul aprobă norme privind cerințele pe care trebuie să le respecte 

materialul eterogen ecologic, producția și comercializarea materialului de 

reproducere a plantelor din material eterogen ecologic din anumite genuri sau 

specii și care vor reglementa, în mod special: 

a) descrierea materialului eterogen ecologic, inclusiv metodele de ameliorare 

și de producție relevante și materialul parental utilizat; 

b) cerințele minime de calitate pentru loturile de semințe, inclusiv 

identitatea, puritatea specifică, capacitatea de germinare și calitatea sanitară; 

c) etichetarea și ambalarea; 

d) informațiile și eșantioanele de producție care trebuie să fie păstrate de 

operatorii profesioniști; 

e) după caz, întreținerea materialului eterogen ecologic. 

 

Articolul 13. Adoptarea unor norme de producție excepționale 



(1) În cazul existenței unor criterii de calificare a unei situații drept 

circumstanță catastrofală generată de un „fenomen climatic nefavorabil”, „boli ale 

animalelor”, un „incident de mediu”, un „dezastru natural” sau un „eveniment 

catastrofal”, autoritatea de implementare declară instituirea circumstanțelor 

catastrofale sau de risc în agricultură. 

(2) Autoritatea competentă: 

a) elaborează şi aprobă: 

- criteriile de calificare a unei situații drept circumstanță catastrofală 

generată de un „fenomen climatic nefavorabil”, „boli ale animalelor”, un „incident 

de mediu”, un „dezastru natural” sau un „eveniment catastrofal”, precum și orice 

situație asemănătoare; 

- norme specifice, inclusiv o posibilă derogare de la prezenta lege, 

referitoare la modul în care trebuie tratate astfel de circumstanțe catastrofale; 

- norme specifice privind monitorizarea și raportarea în astfel de cazuri. 

b) stabileşte, în caz de pericol fitosanitar iminent, cu informarea Guvernului, 

cerinţe suplimentare în domeniul protecţiei plantelor şi a produselor vegetale, 

măsuri de limitare sau de interzicere a comercializării şi a importului anumitelor 

tipuri de plante şi de produse vegetale, care provin din zone contaminate din alte 

țări; 

c) stabileşte, în cazul în care a avut loc un dezastru natural, iar evenimentul 

respectiv face imposibilă respectarea normelor de producție prevăzute în prezenta 

lege, cu informarea Guvernului, derogări de la normele de producție pentru o 

perioadă limitată, până când producția ecologică poate fi restabilită. 

 

Articolul 14. Baza de date a materialului ecologic și în conversie de 

reproducere a plantelor, a animalelor ecologice și a animalelor tinere de 

acvacultură ecologice 

(1) Autoritatea de implementare instituie o bază de date, actualizată în mod 

regulat, pentru stabilirea listei materialului ecologic și în conversie de reproducere 

a plantelor, cu excepția plantulelor, dar incluzând cartofii de sămânță. 

(2) Baza de date va permite operatorilor care comercializează material 

ecologice sau în conversie de reproducere a plantelor sau animale ecologice sau 

animale tinere de acvacultură ecologice și care sunt în măsură să le furnizeze în 

cantități suficiente și într-un termen rezonabil, să publice voluntar și gratuit 

următoarele informații, împreună cu numele lor și cu datele lor de contact: 

a) materialul ecologic și în conversie disponibil de reproducere a plantelor, 

cum ar fi materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic sau 

din soiuri ecologice adecvate producției ecologice, cu excepția plantulelor, dar 

incluzând cartofii de sămânță; cantitatea în greutate a materialului respectiv și 

perioada anului în care este disponibil; un astfel de material se include pe listă cel 

puțin cu denumirea sa științifică latină; 

b) animalele ecologice pentru care poate fi acordată o derogare, în cazul în 

care datele colectate arată că nu sunt îndeplinite nevoile calitative sau cantitative 

ale fermierilor cu privire la animalele ecologice, numărul animalelor disponibile, 

defalcat pe sexe; informații, dacă sunt relevante, referitoare la diferitele specii de 



animale în ceea ce privește rasele și tulpinile disponibile; rasele de animale, vârsta 

animalelor și orice altă informație relevantă; 

c) animalele tinere de acvacultură ecologice disponibile pe exploatație și 

starea de sănătate a acestora și capacitatea de producție pentru fiecare specie de 

acvacultură. 

(3) Autoritatea de implementare, de asemenea, va institui un sistem care să 

permită operatorilor care comercializează rase și tulpini adaptate la producția 

ecologică, conform normelor aprobate de Guvern, sau puicuțe ecologice și care 

sunt în măsură să furnizeze respectivele animale în cantități suficiente și într-un 

termen rezonabil să publice voluntar și gratuit informațiile relevante, împreună cu 

numele și datele de contact. 

(4) Operatorii care aleg să includă informațiile privind materialul de 

reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de acvacultură, în baza de 

date menționată la alin. (2) și alin. (3) se asigură că informațiile sunt actualizate cu 

regularitate și se asigură că informațiile sunt retrase de pe liste odată ce materialul 

de reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de acvacultură nu mai 

sunt disponibile. 

(5) Pentru implementarea alineatelor (1), (2) și (3), autoritatea de 

implementare poate să utilizeze sistemele de informații relevante deja existente. 

(6) Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului, pe site-ul propriu, 

un link către fiecare dintre bazele de date, permițând astfel utilizatorilor să aibă 

acces la astfel de baze de date. 

(7) Guvernul va aproba acte de punere în aplicare, prin care se stabilesc: 

a) detaliile tehnice pentru instituirea și întreținerea bazelor de date 

menționate la alin. (1) și alin. (2); 

b) specificații în ceea ce privește colectarea informațiilor menționate la alin. 

(1) și alin. (2); 

c) specificații cu privire la modalitățile de participare la bazele de date 

menționate la alin. (1) și alin. (2) și la sistemele menționate la alin. (3).  

 

Articolul 15. Produsele și substanțele permise pentru utilizare în producția 

ecologică 

(1) Produsele și substanțele, pasibile a fi utilizate în producția ecologică, 

sunt aprobate prin hotărîre de Guvern, care va include pe o listă limitativă 

produsele și substanțele care pot fi utilizate în cadrul agriculturii ecologice în 

următoarele scopuri: 

a) ca substanțe active care să fie utilizate în produse de protecție a plantelor; 

b) ca îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți; 

c) ca materii prime pentru hrana pentru animale de origine vegetală sau 

animală ori provenite din alge sau drojdie sau ca materii prime pentru hrana pentru 

animale de origine microbiană ori minerală; 

d) ca aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici; 

e) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, a cuștilor, a 

rezervoarelor, a bazinelor lungi, a clădirilor sau a instalațiilor utilizate pentru 

producția animalieră; 



f) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și a instalațiilor 

utilizate pentru producția vegetală, inclusiv pentru depozitarea într-o exploatație 

agricolă; 

g) ca produse de curățare și dezinfectare a spațiilor de prelucrare și 

depozitare. 

(2) Guvernul aprobă anumite produse și substanțe ce sunt permise pentru a fi 

utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate și de drojdie utilizată ca 

aliment sau ca hrană pentru animale, incluzând toate produsele și substanțele astfel 

permise pe liste supuse restricțiilor, în următoarele scopuri: 

a) ca aditivi pentru alimente și adjuvanți tehnologici; 

b) ca ingrediente agricole neecologice care se utilizează pentru producția de 

alimente ecologice prelucrate; 

c) ca adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse pe bază 

de drojdie. 

(3) Aprobarea produselor și substanțelor menționate la alin. (1) pentru 

utilizarea în producția ecologică se face cu respectarea principiilor stabilite în 

Capitolul II și cu îndeplinirea criteriilor următoare, care se evaluează în ansamblu: 

a) produsele și substanțele respective sunt esențiale pentru menținerea 

producției și pentru utilizarea prevăzută; 

b) toate produsele și substanțele respective sunt de origine vegetală, animală, 

microbiană ori minerală sau provenite din alge, cu excepția cazurilor în care 

produsele sau substanțele provenite din astfel de surse nu sunt disponibile în 

cantități sau la calități suficiente sau dacă nu există alternative; 

c) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. a): 

- utilizarea lor este esențială pentru controlul unui dăunător pentru care nu 

sunt disponibile alternative biologice, fizice sau de ameliorare, nici alte metode de 

cultivare sau practici de gestionare eficace; 

- dacă astfel de produse nu sunt de origine vegetală, animală, microbiană ori 

minerală sau provenite din alge și nu sunt identice cu forma lor naturală, condițiile 

lor de utilizare exclud orice contact direct cu părțile comestibile ale plantei; 

d) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. b), utilizarea lor este 

esențială pentru creșterea sau menținerea fertilității solului sau pentru îndeplinirea 

cerințelor nutriționale specifice ale culturilor sau în scopuri specifice de ameliorare 

a solului; 

e) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. c) și lit. d): 

- utilizarea lor este necesară pentru menținerea sănătății, a bunăstării și a 

vitalității animalelor și contribuie la un regim alimentar adecvat ce răspunde 

necesităților fiziologice și comportamentale ale speciilor în cauză sau utilizarea lor 

este necesară pentru producerea sau conservarea hranei pentru animale, deoarece 

producția sau conservarea hranei pentru animale este imposibilă fără utilizarea 

acestor substanțe; 

- hrana pentru animale de origine minerală, oligoelementele, vitaminele sau 

provitaminele au origine naturală, cu excepția cazurilor în care produsele sau 

substanțele provenite din astfel de surse nu sunt disponibile în cantitatea sau la 

calitatea suficientă sau dacă nu există alternative; 



- utilizarea de materii prime neecologice, de origine vegetală sau animală, 

pentru hrana pentru animale este necesară deoarece materiile prime pentru hrana 

pentru animale, de origine vegetală sau animală, produse în conformitate cu 

normele de producție ecologică nu sunt disponibile în cantitate suficientă; 

- utilizarea de mirodenii, plante aromatice și melase neecologice este 

necesară deoarece produsele respective nu sunt disponibile în formă ecologică, 

trebuie să fie produse sau pregătite fără solvenți chimici și utilizarea lor este 

limitată la 1 % din rația de hrană pentru o anumită specie, calculată anual ca 

procent din substanța uscată din hrana pentru animale de origine agricolă. 

(4) Aprobarea produselor și substanțelor, menționate la alin. (2), pentru 

utilizarea în producția de alimente ecologice prelucrate sau pentru producția de 

drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale se face cu respectarea 

principiilor stabilite în Capitolul II și cu îndeplinirea următoarelor criterii, care se 

evaluează în ansamblu: 

a) nu sunt disponibile produse sau substanțe alternative permise în 

conformitate cu prezentul articol sau tehnologii conforme cu prezenta lege; 

b) fără recurgerea la aceste produse și substanțe, ar fi imposibilă producerea 

sau conservarea alimentelor sau îndeplinirea anumitor cerințe referitoare la regimul 

alimentar prevăzute în temeiul actelor normative  în vigoare; 

c) se găsesc în natură și este posibil să fi făcut obiectul unor procese exclusiv 

mecanice, fizice, biologice, enzimatice sau microbiene, cu excepția cazului în care 

produsele sau substanțele din astfel de surse nu sunt disponibile în cantități sau la 

calități suficiente; 

d) ingredientul ecologic nu este disponibil în cantități suficiente. 

(5) Normele privind evaluarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților 

pentru utilizare în agricultura ecologică și introducerea în Registrul de stat al 

produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, se vor aproba de Guvern. 

 

Articolul 16. Obligații și acțiuni în cazul suspiciunii de nerespectare a 

cerințelor prezentei legi 

(1) În cazul în care un operator suspectă că un produs pe care l-a produs, 

pregătit, importat sau pe care l-a primit de la un alt operator nu respectă cerințele 

prezentei legi, operatorul respectiv, cu condiția respectării măsurilor de precauție 

prevăzute la art. 9 alin. (7), în scopul evitării prezenței produselor și substanțelor 

neautorizate: 

a) identifică și izolează produsul în cauză; 

b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în conversie 

și nu îl utilizează în producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi exclusă; 

d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu poate fi 

exclusă, informează imediat autoritatea competentă sau organismul de control, 

prezentând elementele disponibile, după caz; 

e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă sau organismul de control 

în cadrul verificării și identificării motivelor de nerespectare suspectată. 



(2) Operatorii și grupurile de operatori oferă, personalului din cadrul 

organismelor de control, în vederea efectuării controalelor, acces: 

a) la echipamentele, mijloacele de transport, sediile și alte locuri pe care le 

controlează, precum și la împrejurimile acestora; 

b) la sistemele lor computerizate de gestionare a informațiilor; 

c) la animalele și bunurile pe care le controlează; 

d) la documente și la orice alte informații relevante. 

(3) În timpul desfășurării controalelor, operatorii asistă personalul din cadrul 

organismelor de control, autorității de implementare și cooperează în îndeplinirea 

sarcinilor acestora. 

(4) În sensul art. 14 alin. (2) din prezenta lege, operatorii furnizează 

autorității de implementare următoarele detalii actualizate: 

(a) denumirea și forma lor juridică; și 

(b) activitățile specifice pe care le desfășoară, inclusiv activitățile desfășurate 

prin intermediul comunicării la distanță și locurile pe care le controlează. 

(5) Obligațiile care revin operatorilor conform prezentului articol se aplică și 

în cazul controalelor efectuate de medici veterinari. 

 

Articolul 17. Norme suplimentare privind acțiunile care trebuie întreprinse 

de către operatori și grupurile de operatori 

(1) Suplimentar obligațiilor prevăzute la art. 16 al prezentei legi, operatorii și 

grupurile de operatori: 

a) țin registre pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentei legi; 

b) efectuează toate declarațiile și alte comunicări care sunt necesare în 

vederea controalelor; 

c) iau măsuri practice relevante pentru a asigura respectarea prezentei legi; 

d) furnizează, sub forma unei declarații care urmează să fie semnată și 

actualizată, după caz: 

- descrierea completă a unității de producție ecologice sau în conversie și a 

activităților care urmează să fie desfășurate în conformitate cu prezenta lege; 

- măsurile practice relevante care urmează să fie luate pentru a asigura 

respectarea prezentei legi; 

- un angajament: 

1) să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii 

produselor și să facă schimb de informații relevante cu autoritatea 

competentă sau cu organismul de control, în cazul în care o suspiciune de 

nerespectare a fost probată, o suspiciune de nerespectare nu poate fi exclusă 

sau a fost constatată o nerespectare care afectează integritatea produselor în 

cauză; 

2) să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a 

organismului de control sau, în cazul retragerii din producția ecologică, 

păstrarea dosarului de control timp de cel puțin cinci ani de către ultimul 

organism de control; 

3) să informeze imediat organismul de control în cazul retragerii din 

producția ecologică; și 



4) să accepte schimbul de informații dintre organismele respective în 

cazul în care subcontractanții sunt verificați de organisme de control diferite. 

 (2) Autoritatea competentă va elabora și aproba acte de punere în aplicare în 

vederea furnizării, respectiv colectării de detalii și specificații. 

 

CAPITOLUL IV 

ETICHETAREA 

 

Articolul 18. Utilizarea termenilor referitori la producția ecologică 

(1) În sensul prezentei legi, un produs este considerat ca purtînd termeni 

referitori la producția ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele 

publicitare sau în documentele comerciale, produsul în cauză, ingredientele sale 

sau materiile prime pentru hrana pentru animale utilizate pentru producerea sa sunt 

descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele sau 

materiile sale prime pentru hrana pentru animale au fost produse în conformitate cu 

prezenta lege. În special, termenii enumerați în anexa nr. 3 la prezenta lege, 

cuvintele derivate și diminutivele acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în 

combinație, pot fi folosite, în diverse țări și în orice limbă enumerată în anexa 

respectivă, pentru etichetarea și promovarea produselor menționate la art. 2 alin. 

(1) conforme cu prezenta lege. 

(2) În cazul produselor menționate la art. 2 alin. (1) din prezenta lege, termenii 

menționați la prezentul articol alineatul (1) nu se utilizează, în niciuna dintre 

limbile enumerate în anexa nr. 3, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în 

documentele comerciale ale unui produs care nu este conform cu prezenta lege. Se 

interzice folosirea în etichetare sau în publicitate a oricărui termen, inclusiv 

termenii utilizați în mărci comerciale sau nume de societăți, sau practici dacă ar 

putea induce în eroare consumatorul sau utilizatorul sugerând că un produs sau 

ingredientele acestuia respectă prezenta lege. 

(3) Cu excepția alin. (4), produsele obținute în timpul perioadei de conversie 

nu se etichetează și nu se promovează drept produse ecologice sau produse în 

conversie. 

(4) Materialul de reproducere a plantelor, produsele alimentare de origine 

vegetală și produsele destinate hranei animalelor de origine vegetală obținute în 

timpul perioadei de conversie care respectă art. 10 alin. (4) se pot eticheta și 

promova drept produse în conversie, utilizînd termenul „în conversie” sau un 

termen corespunzător, alături de termenii prevăzuți la alin. (1) de mai sus. 

(5) Termenii menționați la alin. (1) și alin. (4) nu se folosesc pentru un 

produs pentru care trebuie să se indice pe etichetă,în materialul publicitar sau pe 

documentele comerciale, că produsul conține OMG-uri, constă în OMG-uri sau 

este produs din OMG-uri. 

(6) Pentru alimentele prelucrate, se pot folosi termenii menționați la alin. (1): 

a) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, în cazul în care o astfel 

de listă este obligatorie, cu condiția ca: 

- alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție menționate 

în art. 15 alin. (2); 



- cel puțin 95 % din ingredientele agricole ale produsului în greutate să fie 

ecologice; și 

- în cazul aromelor, se pot folosi numai pentru substanțele aromatizante 

naturale și pentru preparatele aromatizante naturale etichetate și în cazul în care 

toate componentele lor aromatizante și substanțele purtătoare de componente 

aromatizante din substanțele aromatizante sunt ecologice; 

b) doar în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

- mai puțin de 95 % din ingredientele agricole ale produsului în greutate să 

fie ecologice, iar ingredientele respective să fie conforme cu normele de producție 

prevăzute în prezenta lege; 

- alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție; 

c) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

- ingredientul principal să fie un produs al activității de vânat sau pescuit; 

- termenul menționat la alin. (1) să aibă legătură clară în descrierea 

comercială cu un alt ingredient care să fie ecologic și diferit de ingredientul 

principal; 

- toate celelalte ingrediente agricole să fie ecologice; și 

- alimentele să se conformeze normelor privind producția ecologică. 

(7) Lista ingredientelor menționată la literele a), b) și c) de la alin. (6), 

precizează care ingrediente sunt ecologice. Referirile la producția ecologică pot 

apărea doar în raport cu ingredientele ecologice. 

(8) Lista ingredientelor menționată la literele b) și c) de la alin. (6), include 

precizarea procentajului total de ingrediente ecologice în raport cu cantitatea totală 

a ingredientelor agricole. 

(9) Termenii menționați la alin. (1), atunci când sunt utilizați în lista 

ingredientelor, menționată la literele a), b) și c) de la alin. (6), și indicația 

procentajului menționat la lit. c) de la alin. (6) apar cu aceeași culoare și cu 

caractere de aceeași dimensiune și de același stil ca și restul indicațiilor din lista de 

ingrediente. 

(10) În ceea ce privește hrana pentru animale prelucrată, termenii menționați 

la alin. (1) se pot utiliza în descrierea comercială și în lista de ingrediente, cu 

condiția ca: 

a) hrana pentru animale prelucrată să se conformeze normelor de producție 

prevăzute în prezenta lege; 

b) toate ingredientele de origine agricolă pe care le conține hrana pentru 

animale prelucrată să fie ecologice; și 

c) cel puțin 95 % din substanța uscată a produsului să fie ecologică. 

(11) Mărcile și descrierile comerciale care poartă un termenprevăzut la alin. 

(1) pot fi utilizate numai dacă toate ingredientele de origine vegetală sau animală 

sunt obținute prin metoda de producție ecologică și cel puțin 95 % din substanța 

uscată a produsului este compusă din aceste ingrediente. 

 

Articolul 19. Etichetarea produselor și a substanțelor utilizate în producția 

vegetală 



Produsele și substanțele utilizate în produsele de uz fitosanitar şi de 

fertilizanţi ca amelioratori de sol ori ca nutrienți, permise în conformitate cu art. 15 

vor purta o mențiune care să indice că produsele sau substanțele respective sunt 

permise pentru utilizarea în producția ecologică în conformitate cu prezenta lege. 

 

Articolul 20. Indicații obligatorii 

(1) Atunci când produsele poartă termeni menționați la art. 18 alin. (1), 

inclusiv produsele etichetate ca fiind produse în conversie în conformitate cu art. 

18 alin. (4): 

a) pe etichetă apare, de asemenea, numărul de cod al organismului de control 

care reglementează activitatea operatorului care a desfășurat ultima operațiune de 

producție sau de pregătire; și 

b) în cazul alimentelor preambalate, pe ambalaj apare, de asemenea, marca 

naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” sau logoul Uniunii 

Europene pentru producția ecologică, cu excepția cazurilor menționate la art. 18 

alin. (3) și alin. (6) literele b) și c). 

(2) Informațiile menționate la prezentul articol sunt marcate într-un loc care 

atrage atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile, și lizibile. 

(3) Indicațiile obligatorii nu se aplică în cazul hranei pentru animalele de 

companie și al hranei pentru animale cu blană. 

 

Articolul 21. Utilizarea mărcii naționale 

(1) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este 

utilizată numai la etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor ce îndeplinesc 

cerințele stabilite de prezenta lege. 

(2) Dreptul de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – 

Republica Moldova” îl au doar operatorii care şi-au supus produsele sistemului de 

control pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. 

(3) Pot fi utilizate și alte sigle naționale, internaționale și private în 

etichetarea producţiei ecologice. 

(4) La comercializarea produselor agroalimentare ecologice în vrac, acestea 

trebuie să fie însoțite de documente justificative.  

(5) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este un 

simbol oficial înregistrat, protejat legal, care reprezintă proprietate a statului. 

(6) Regulile detaliate privind modul de utilizare, criterii specifice în privința 

prezentării, compoziției, mărimii și aspectului mărcii naționale „Agricultura 

Ecologică – Republica Moldova” sunt stabilite de Guvern. 

 

CAPITOLUL V 

CERTIFICAREA 

Articolul 22. Sistemul de certificare 

(1) Înainte de a introduce pe piață orice produs ca „ecologic” ori „în 

conversie” sau înaintea perioadei de conversie, operatorii și grupurile de operatori 

care produc, pregătesc, distribuie sau depozitează produse ecologice ori în 

conversie, care importă sau exportă astfel de produse sau care introduc astfel de 



produse pe piață, notifică propria activitate la autoritate de implementare. 

Operatorii sau grupurile de operatori indică în notificarea menționată, organismul 

de control care verifică dacă activitatea lor respectă prezenta lege și furnizează 

certificatul menționat la art. 23 alin. (1). 

(2) Operatorii care vînd produse ecologice preambalate direct 

consumatorului sau utilizatorului final sunt scutiți de la obligația de notificare 

prevăzută la alin. (1) de la prezentul articol și de obligația de a fi în posesia 

certificatului menționat la art. 23 alin. (1), cu condiția ca aceștia să nu producă, să 

nu pregătească, să nu depoziteze altfel decât în legătură cu punctul de vânzare, să 

nu importe astfel de produse sau să nu subcontracteze astfel de activități unui alt 

operator. 

(3) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează oricare dintre 

propriile activități unor părți terțe, atît operatorii sau grupurile de operatori, cît și 

părțile terțe cărora le-au fost subcontractate activitățile respective sunt obligați să 

respecte prevederile alin. (1), cu excepția cazului în care operatorul sau grupul de 

operatori declară în notificarea menționată la alin. (1) că rămîne responsabil în ceea 

ce privește producția ecologică și că nu a transferat responsabilitatea respectivă 

subcontractantului. În astfel de cazuri, organismul de control verifică faptul că 

activitățile subcontractate respectă prezenta lege în contextul controlului pe care îl 

efectuează la operatori sau grupuri de operatori care și-au subcontractat activitățile. 

(4) Autoritatea de implementare va înregistra în registrul oficial de 

înregistrare, operatorii sau grupurile de operatori. 

(5) Operatorii grupurile de operatori și subcontractanții țin registre, în 

conformitate cu prezenta lege, privind diferitele activități în care se implică. 

(6) Autoritatea competentă păstrează liste actualizate cu numele și adresele 

operatorilor și ale grupurilor de operatori care și-au notificat activitățile în 

conformitate cu alin. (1) și fac publică, prin intermediul unor linkuri pe site-ul 

propriu, o listă cuprinzătoare cu datele respective, împreună cu informațiile 

referitoare la certificatele furnizate operatorilor și grupurilor de operatori în 

conformitate cu art. 23 alin. (1).  

(7) Autoritatea competentă va elabora și aproba: 

a) formatul și procedurile pentru notificarea menționată la alin. (1); 

b) modalitățile de publicare a listelor menționate la alin. (5). 

 

Articolul 23 Certificatul 

(1) Organismele de control vor elibera un certificat oricărui operator sau 

grup de operatori care și-a notificat propria activitate în conformitate cu art. 22 

alin. (1) și care respectă cerințele prezentei legi. Certificatul: 

(a) se eliberează, oricărui operator sau grup de operatori în format de hîrtie 

sau în format electronic ori de câte ori este posibil, sau la necesitate; 

(b) permite cel puțin identificarea operatorului sau a grupului de operatori, 

inclusiv lista membrilor acestuia, categoria de produse vizate de certificat și 

perioada de valabilitate a acestuia; 

c) certifică faptul că activitatea notificată respectă prezenta lege; 



d) se eliberează în conformitate cu modelul prezentat în anexa 2 la prezenta 

lege. 

(2) Fără a aduce atingere art. 22 alin. (2), operatorii și grupurile de operatori 

nu introduc pe piață produsele menționate la art. 2 alin. (1) ca fiind produse 

ecologice sau în conversie decât dacă posedă deja un certificat, astfel cum se 

menționează la alin. (1) de la prezentul articol. 

(3) Certificatul menționat la prezentul articol reprezintă un certificat de 

conformitate. 

(4) Un operator sau un grup de operatori nu are dreptul de a obține un 

certificat de la mai multe organisme de control în ceea ce privește aceeași categorie 

de produse, inclusiv atunci când respectivul operator se implică în etape diferite ale 

producției, pregătirii și distribuției. 

(5) Membrii unui grup de operatori nu au dreptul de a obține un certificat 

individual pentru niciuna dintre activitățile vizate de certificarea grupului de 

operatori de care aparțin. 

(5) Operatorii verifică certificatele operatorilor care le sunt furnizori. 

(6) În sensul alineatelor (1) și (4) de la prezentul articol, produsele se 

clasifică în conformitate cu următoarele categorii: 

a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale 

de reproducere a plantelor; 

b) animale și produse de origine animală neprelucrate; 

c) alge și produse de acvacultură neprelucrate; 

d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate 

utilizării ca alimente; 

e) hrană pentru animale; 

f) vin; 

g) alte produse enumerate în anexa 1 la prezenta lege. 

 

Articolul 24. Grupul de operatori 

(1) Fiecare grup de operatori: 

a) este alcătuit numai din membri care sunt operatori care produc și care, în 

plus, pot fi implicați în prelucrarea, pregătirea sau introducerea pe piață de 

alimente ori de hrană pentru animale; 

b) este alcătuit numai din membri care dețin fiecare exploatații de maximum: 

- cinci hectare, 

- 0,5 hectare în cazul serelor, sau 

- 15 hectare, exclusiv în cazul pajiștilor permanente; 

c) are personalitate juridică; 

d) este alcătuit numai din membri ale căror activități de producție se 

desfășoară în proximitate geografică una față de cealaltă; 

e) instituie un sistem comun de comercializare pentru produsele produse de 

grup; și 

f) instituie un sistem de controale interne care cuprinde un set documentat de 

activități și proceduri de control, potrivit căruia o anumită persoană sau un anumit 



organism este responsabil cu verificarea respectării prezentei legi de către fiecare 

membru al grupului. 

(2) Organismele de control retrag certificatele menționate la art. 23 pentru 

întregul grup în cazul în care deficiențele în ceea ce privește structura sau 

funcționarea sistemului de controale interne prevăzut la alin. (1), în special în ceea 

ce privește nedetectarea sau nesoluționarea nerespectării de către membri 

individuali ai grupului de operatori, afectează integritatea produselor ecologice și 

în conversie. 

(3) Guvernul stabilește și aprobă norme în ceea ce privește: 

a) responsabilitățile membrilor individuali ai unui grup de operatori; 

b) criteriile de determinare a proximității geografice a membrilor grupului, 

cum ar fi utilizarea comună a instalațiilor sau a locurilor de desfășurare a 

activităților; 

c) instituirea și funcționarea sistemului de controale interne, inclusiv 

domeniul de aplicare, conținutul și frecvența controalelor care urmează să fie 

efectuate și criteriile de identificare a deficiențelor în structura sau funcționarea 

sistemului de controale interne; 

d) alcătuirea și dimensiunile unui grup de operatori; 

e) documentele și sistemele de ținere a evidențelor, sistemul de trasabilitate 

internă și lista operatorilor; 

f) schimbul de informații dintre un grup de operatori autoritatea competentă 

și organismele de control. 

 

Capitolul VI 

POLITICA DE STAT ÎN SECTORUL AGRICULTURII ECOLOGICE 

ŞI CONTROLUL DE STAT ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI 

ÎN DOMENIU 

 

Articolul 25. Atribuțiile autorității competente 

(1) Politica de stat în domeniul agriculturii ecologice, inclusiv 

programele/planurile de acțiuni pentru promovarea domeniului agriculturii 

ecologice în scopul garantării credibilității sistemului şi a valorii adăugate, 

reducerii riscurilor fraudelor, păstrând, în acelaşi timp încrederea consumatorilor, 

este promovată de Guvern prin Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, fiind autoritate competentă în sensul prezentei legi. 

(2) Autoritatea competentă are următoarele atribuţii: 

a) elaborează documente de politici în domeniu producţiei agroalimentare 

ecologice şi asigură implementarea şi monitorizarea lor;  

b) iniţiază, elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului actele normative 

care reglementează norme privind producția vegetală, animalieră, alimentelor 

prelucrate, vinului, norme de producție aplicabile algelor și animalelor de 

acvacultură, hranei prelucrate pentru animale, drojdiei utilizate ca aliment sau ca 

hrană pentru animale, norme privind colectarea, ambalarea, transportul și 

depozitarea produselor; 



c) recunoaște organismele de control din domeniu care fac dovada 

conformităţii cu prevederile prezentei legi; 

d) supraveghează activitatea organismelor de control aprobate. În acest sens 

autoritatea competentă întreprinde următoarele: 

- centralizează şi verifică datele transmise de organismele de control 

recunoscute, în conformitate cu articolul 27; 

- publică pe site-ul MADRM, după o verificare formală, certificatele de 

conformitate eliberate de organismele de control, în conformitate cu prevederile 

art. 22 alin (6) din prezenta lege. 

- în situaţia retragerii aprobării unui organism de control sau în cazul în care 

respectivul organism renunţă la activitatea de inspecţie şi certificare, pentru care a 

fost recunoscut, autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 32 alin 

(15) realizează următoarele: 

1) notifică toate celelalte organisme de control din listă și organismul de 

acreditare al organismului de control în cauză; 

2) notifică operatorii înscriși la respectivul organism; 

3) notifică Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură despre decizia 

de retragere a recunoașterii organismului de control în cauză; 

4) modifică lista organismelor de control recunoscute pentru efectuarea 

inspecţiei şi certificării produselor ecologice pe teritoriul Republicii Moldova, 

publicată pe site-ul propriu; 

e) acordă individual operatorilor derogări de la normele de producţie şi 

aprobă norme şi proceduri pentru eventualele derogări de la aceste norme; 

f) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional 

de Acreditare (MOLDAC) sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea 

Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării 

europene EA-MLA, sau un alt un organism de acreditare din afara Uniunii care a 

semnat un acord multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului internațional 

de acreditare; 

g) desemnează laboratorul de referinţă pentru analiza probelor prelevate în 

cadrul controlului în conformitate cu art. 32 alin. (4) - (6). Probele prelevate se vor 

examina în laboratoarele care funcționează în conformitate cu standardul SM EN 

ISO/ IEC 17025 privind „Cerințele generale pentru competența laboratoarelor de 

încercări și etalonări”; 

h) gestionează notificările și sesizările cu privire la încălcarea prezentei legi 

În acest sens analizează sesizările și notificările recepționate și propune 

desfășurarea investigaţiilor după cum urmează: 

- care reprezintă contravenții se examinează de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor.  

- care se referă la cazuri de nerespectare suspectată și de nerespectare 

constatată astfel cum sunt indicate în catalogul comun menționat la art. 37 alin. (3), 

autoritatea competentă va solicita organismului de control exercitarea măsurilor 

conform catalogului comun. În cazul în care organismul de control nu va 

întreprinde măsurile necesare pentru soluţionarea sesizărilor sau notificărilor 

identificate, autoritatea competentă va aplica sancţiunile administrative prevăzute 



de lege. Prin derogare de la Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele 

alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstarea a animalelor, măsurile 

coercitive se aplică nu de către autoritatea de implementare, dar de către 

organismele de control. 

i) gestionează marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica 

Moldova”și stabilește regulile privind utilizarea mărcii; 

j) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în 

vederea promovării agriculturii ecologice; 

k) participă la colaborarea internaţională în domeniul producţiei 

agroalimentare ecologice; 

l) elaborează o listă limitativă privind produsele şi substanţele care pot fi 

utilizate în agricultura ecologică; 

m) centralizează şi verifică datele transmise de autoritatea de implementare 

și organismele de control. 

 

Articolul 26. Atribuțiile autorității de implementare 

(1) În sensul prezentei legi, autoritatea de implementare este Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor . 

(2) Autoritatea de implementare are următoarele atribuții: 

a) efectuează controlul oficial anual la operatorii înregistrați în agricultura 

ecologică în conformitate cu art. 32 alin. (4) - (6). 

b) prelevează probe pentru expertiza de laborator a produselor menționate la 

art. 2 alin. (2); 

c) întocmeşte procese-verbale de constatare a încălcărilor în domeniul 

agriculturii ecologice şi remite raportul autorității competente; 

d) înregistrează operatorii, importatorii și exportatorii din agricultura 

ecologică în Registrul oficial de înregistrare, cu indicarea denumirii operatorului, 

numărului de înregistrare al acestuia, tipului de activitate, adresa la care îşi 

desfăşoară activităţile, speciile, suprafețele și anul conversiei; 

e) gestionează baza de date pentru seminţele și materialul de înmulțire 

vegetativ ecologic; 

f) acordă acces autorității competente la Registrul oficial de înregistrare, 

baza de date pentru seminţele și materialul de înmulțire vegetativ ecologic; 

g) în procesul comercializării produselor agroalimentare ecologice, 

autoritatea de implementare efectuează controlul oficial al existenţei certificatului 

și modului în care sînt respectate normele privind plasarea produselor ecologice în 

procesul comercializării; 

h) declară instituirea circumstanțelor catastrofale sau de risc în agricultură. 

 

Articolul 27. Norme privind controalele în legătură cu producția ecologică 

și etichetarea produselor ecologice 

(1) Normele specifice din prezentul capitol se aplică în plus față de normele 

prevăzute în Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 



cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, în ceea ce privește controalele 

efectuate pentru a verifica pe parcursul întregului proces, în toate etapele de 

producție, preparare și distribuție, că produsele menționate la art. 2 alin. (1) din 

prezenta lege au fost produse cu respectarea prezentei legi. 

(2) În scopul efectuării controalelor menționate, autoritatea competentă 

deleagă organismelor de control anumite atribuții de control, cu respectarea 

condițiilor prevăzute la art. 29-31. 

(3) Pentru delegarea atribuțiilor de control, către organismele de control, în 

cadrul autorității competente se instituie o comisie denumită în continuare Comisie 

de recunoaștere. 

(4) Comisia de recunoaștere verifică dacă organismul de control îndeplinește 

cumulativ condițiile de aprobare și decide recunoașterea acestuia de autoritatea 

competentă. 

(5) Autoritatea competentă emite ordinul de recunoaștere sau, după caz, de 

extindere sau, retragere a recunoașterii şi ulterior, notifică organismul de control 

care corespunde cerinţelor. 

(6) În cazul în care deleagă anumite sarcini de control în vederea verificării 

respectării normelor privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 

ecologice autoritatea competentă, atribuie un număr de cod fiecărui organism 

delegat. 

(7) Organismele de control care au sediul central în alt stat, solicită 

recunoașterea de către autoritatea competentă în scopul certificării produselor 

ecologice, pe teritoriul țării. 

(8) Regulile detaliate și condițiile de delegare a atribuțiilor de control 

organismelor de control sunt stabilite de Guvern. 

(9) Supravegherea activității organismelor de control se efectuează prin 

controlul oficial al operatorilor aflați sub contract cu organismul respectiv. 

(10) La efectuarea controlului oficial participă și inspectorul organismului de 

control al operatorilor aflați sub contract cu organismul respectiv. 

(11) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a 

activităţii organismului de control.  

(12) Verificarea existenței documentelor și a respectării normelor de 

producere se efectuează conform unei liste aprobate de Guvern.  

(13) Supravegherea activității organismelor de control are ca obiectiv: 

a) verificarea pe teren a respectării de către organismele de control a 

cerințelor minime de control; 

b) verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de către organismele de 

control; 

c) verificarea eficienţei activităţii organismelor de control; 

d) identificarea eventualelor neconformități, între controlul oficial și 

controlul efectuat de organismele de control la operatori; 

e) identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecție 

desfășurată de organismele de control la operatorii aflați sub contract; 

f) aplicarea de măsuri corective organismului de control, în situația în care se 

identifică nereguli sau încălcări ale legislației în vigoare. 



 

Articolul 28. Norme suplimentare privind controalele și acțiunile care 

trebuie întreprinse de către organismele de control 

(1) Controalele efectuate de organismele de control în conformitate cu art. 3 

al Legii 50/2013 pentru verificarea respectării prezentei legi includ în special: 

a) verificarea aplicării de către operatori a măsurilor preventive și de 

precauție în fiecare etapă de producție, pregătire și distribuție, astfel cum sunt 

menționate la art. 9 alin. (7); 

b) în cazul în care exploatația include unități de producție neecologică sau în 

conversie, verificarea registrelor și a măsurilor sau procedurilor sau mecanismelor 

instituite în vederea asigurării unei separări clare și efective între unitățile de 

producție ecologică, în conversie și neecologică, precum și între produsele 

respective produse în unitățile respective, precum și a substanțelor și produselor 

utilizate pentru unitățile de producție ecologică, în conversie și neecologică; o 

astfel de verificare include controale pe parcelele pentru care o perioadă anterioară 

a fost recunoscută retroactiv ca parte a perioadei de conversie și controale în ceea 

ce privește unitățile de producție neecologică; 

c) în cazurile în care produsele ecologice, în conversie și neecologice sunt 

colectate simultan de către operatori, sunt preparate ori depozitate în aceeași 

unitate, zonă sau spații de preparare sau sunt transportate către alți operatori ori 

alte unități, verificarea registrelor și a măsurilor, procedurilor sau mecanismelor 

instituite pentru a se asigura că operațiunile sunt efectuate separat în spațiu sau în 

timp, că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de curățenie și, după caz, măsuri 

pentru a preveni substituirea produselor, că produsele ecologice și produsele în 

conversie sunt identificate în orice moment și că produsele ecologice, produsele în 

conversie și produsele neecologice sunt depozitate, înainte și după operațiunile de 

pregătire, în mod separat în spațiu sau în timp unele de altele; 

d) verificarea instituirii și funcționării sistemului de control intern al 

grupurilor de operatori. 

(2) Controalele efectuate în conformitate cu art. 3 al Legii 50/2013 pentru 

verificarea respectării prezentei legi se desfășoară de-a lungul întregului proces în 

toate etapele de producție, pregătire și distribuție, în funcție de probabilitatea 

nerespectării prezentei legi sau a actelor de punere în aplicare adoptate în 

conformitate cu prezenta lege, care se determină ținând seama, în plus față de 

elementele menționate la art. 3 al Legii 50/2013, în special de următoarele 

elemente: 

a) tipul, dimensiunea și structura operatorilor și a grupurilor de operatori; 

b) vechimea operatorilor și a grupurilor de operatori în producția, pregătirea 

și distribuția ecologică; 

c) rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu prezentul articol; 

d) momentul relevant pentru activitățile efectuate; 

e) categoriile de produse; 

f) tipul, cantitatea și valoarea produselor și evoluția lor de-a lungul timpului; 

g) posibilitatea amestecării produselor sau a contaminării cu produse sau 

substanțe neautorizate; 



h) aplicarea de derogări sau exceptări de la norme pentru operatori și grupuri 

de operatori; 

i) punctele critice pentru nerespectare și probabilitatea nerespectării în 

fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției; 

j) activitățile de subcontractare. 

(3) În orice caz, toți operatorii și toate grupurile de operatori, fac obiectul 

verificării respectării cel puțin o dată pe an. Verificarea respectării include o 

inspecție fizică la fața locului, cu excepția cazului în care se îndeplinesc 

următoarele condiții: 

(a) controalele anterioare ale operatorului sau ale grupului de operatori în 

cauză nu au evidențiat nici-o nerespectare care să afecteze integritatea produselor 

ecologice sau în conversie timp de cel puțin trei ani consecutivi; și 

(b) operatorul sau grupurile de operatori în cauză a fost evaluat pe baza 

elementelor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol ca prezentând o 

probabilitate redusă de nerespectare. În acest caz, perioada dintre două inspecții 

fizice la fața locului nu depășește 24 de luni. 

(4) Controalele efectuate în conformitate cu art. 3 al Legii 50/2013 pentru 

verificarea respectării prezentei legi: 

(a) sunt realizate în conformitate cu alin. (5) al prezentului articol, 

asigurându-se, totodată, că un procent minim din toate controalele oficiale ale 

operatorilor sau grupurilor de operatori se efectuează fără notificare prealabilă; 

(b) asigură că se efectuează un procent minim de controale suplimentare față 

de cele menționate la alineatul (3) de la prezentul articol; 

(c) se efectuează prin prelevarea unui număr minim de probe, care au fost 

prelevate în conformitate cu art. 9 lit. i) al Legii 50/2013; 

(d) asigură că un număr minim de operatori care sunt membri ai unui grup de 

operatori sunt controlați în legătură cu verificarea respectării menționate la alin. (3) 

de la prezentul articol. 

(5) Controalele menționate la alin (4) se efectuează fără notificare prealabilă, 

cu excepția cazului în care această notificare este necesară și justificată în mod 

corespunzător pentru efectuarea controlului. În ceea ce privește controalele la 

cererea operatorului, organismul de control poate decide dacă controlul trebuie 

efectuat cu sau fără notificare prealabilă. Controalele cu notificare prealabilă nu 

împiedică efectuarea de controale fără notificare prealabilă. 

(6) Eliberarea sau reînnoirea certificatului menționat la art. 23 alin. (1) se 

bazează pe rezultatele verificării respectării astfel cum este menționată la alineatele 

(1)-(4) de la prezentul articol. 

(7) Procesele-verbale, care trebuie întocmite pentru fiecare control efectuat 

în vederea verificării respectării prezentei legi, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al 

Legii 50/2013, se contrasemnează de către operator, o copie a acestuia fiindu-i 

înmânată . 

(8) Art. 8 alin. (1) al Legii 50/2013 nu se aplică auditurilor și inspecțiilor 

efectuate de autoritățile competente în contextul activităților lor de supraveghere a 

organismelor de control cărora le-au fost delegate anumite atribuții de control. 



(9) Guvernul va elabora și aproba norme de punere în aplicare a prezentei 

legi prin stabilirea de criterii și condiții specifice pentru efectuarea controalelor 

menite să asigure trasabilitatea în toate etapele producției, pregătirii și distribuției 

și respectarea prezentei legi, în ceea ce privește: 

a) verificările documentelor contabile; 

b) controalele efectuate la anumite categorii de operatori; 

c) după caz, perioada în care urmează să fie efectuate controalele prevăzute 

în prezenta lege, inclusiv inspecția fizică la fața locului menționată la alin. (3) de la 

prezentul articol, și spațiile sau zona anume în care urmează să fie efectuate; 

 

CAPITOLUL VII 

NORME GENERALE PRIVIND RECUNOAȘTEREA ORGANISMELOR 

DE CONTROL 

Articolul 29. Norme privind delegarea anumitor atribuții de control 

(1) Autoritatea competentă recunoaște organismele de control menționate la 

art. 28 alin. (1), doar dacă, pe lângă condițiile prevăzute în capitolul III al prezentei 

legi, sunt îndeplinite și următoarele condiții: 

a) delegarea conține o descriere detaliată a atribuțiilor delegate de control, 

inclusiv a obligațiilor de raportare și a altor obligații specifice, precum și a 

condițiilor în care organismul de control le poate efectua. În special, organismul de 

control transmite autorității competente pentru aprobare prealabilă următoarele: 

- procedura sa de evaluare a riscurilor prin care se stabilește, în special, baza 

pentru intensitatea și frecvența verificării respectării de către operatori și grupuri de 

operatori, care este constituită pe baza elementelor menționate la art. 3 al Legii 

50/2013 și a art. 28 din prezenta lege și care trebuie urmată în vederea controalelor 

la operatori și grupuri de operatori; 

- procedura de control standard instituită, care trebuie să conțină o descriere 

detaliată a măsurilor de control pe care organismul de control se angajează să le 

aplice operatorilor și grupurilor de operatori care fac obiectul controalelor sale; 

- o listă de măsuri care sunt în conformitate cu catalogul comun menționat la 

art. 37 alin. (3) și care urmează să fie aplicate operatorilor și grupurilor de 

operatori în cazurile de nerespectare suspectată sau constatată; 

- mecanismele pentru monitorizarea eficace în ceea ce privește atribuțiile de 

control și atribuțiile legate de alte activități efectuate față de operatori și grupuri de 

operatori și mecanismele pentru raportarea cu privire la atribuțiile respective. 

Organismul de control notifică autorității competente orice modificare ulterioară 

adusă elementelor menționate mai sus; 

b) autoritatea competentă asigură supravegherea organismelor de control, 

inclusiv verificarea eficacității, independenței și obiectivității modului în care se 

execută atribuțiile delegate, în special în ceea ce privește intensitatea și frecvența 

verificării respectării. Cel puțin o dată pe an, autoritatea competentă organizează, 

în temeiul art. 32, alin. (3) lit. a), audituri ale organismelor de control cărora le-au 

delegat atribuții de control. 

(2) În cazul în care se constată un caz de neconformitate, organismul de 

control va decide asupra: 



a) măsurilor necesare în vederea stabilirii originii și amplorii cazului de 

neconformitate, precum și a responsabilităților operatorului; și 

b) măsurilor adecvate pentru a se asigura că operatorul în cauză remediază 

neconformitatea și previne repetarea acesteia. 

(3) Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, organismele de 

control iau în considerare natura cazului de neconformitate și antecedentele 

operatorului în ceea ce privește conformitatea. În acest sens, prin derogare de la 

Legea 50/2013 măsurile coercitive se aplică nu de către ANSA, dar de către 

organismele de control. 

(4) Autoritatea competentă utilizează informațiile primite de la organismele 

de control în temeiul art. 32 din prezenta lege și informațiile privind măsurile 

aplicate de organismele de control în caz de nerespectare constatată sau probabilă, 

pentru supravegherea activităților organismelor de control respective. 

(5) În cazul în care autoritatea competentă retrage complet sau parțial 

delegarea anumitor atribuții oficiale de control în conformitate cu art. 32 alin. (11), 

aceasta decide dacă vreun certificat dintre cele eliberate de organismele de control 

în cauză înainte de data deciziei respective privind retragerea parțială sau completă 

rămâne valabil și informează operatorii afectați de decizia respectivă. 

(6) Prin derogare de la art. 32 alin. (11) din prezenta lege, înaintea retragerii 

complete sau parțiale a delegării de atribuții oficiale de control în cazurile 

menționate la aliniatul respectiv, autoritatea competentă poate suspenda complet 

sau parțial delegarea respectivă: 

a) pentru o perioadă care nu depășește 12 luni și în care organismul de 

control trebuie să remedieze deficiențele identificate în cursul auditurilor și 

inspecțiilor sau pentru a aborda nerespectările pentru care se desfășoară un schimb 

de informații cu alte autorități și organisme de control, cu autorități competente; 

sau 

b) pentru perioada în care este suspendată acreditarea menționată la art. 30 

alin. (1) lit. a) subpunctul 4) și în legătură cu nerespectarea condițiilor pentru 

recunoaștere. 

(7) În caz de suspendare a recunoașterii, organismele de control în cauză nu 

eliberează certificate menționate la art. 23 pentru părțile pentru care a fost 

suspendată delegarea. Autoritățile competente decid dacă vreun certificat dintre 

cele eliberate de organismele de control în cauză înainte de data deciziei respective 

privind retragerea parțială sau completă rămâne valabil și informează operatorii în 

cauză cu privire la decizia respectivă. 

(8) Prin derogare de la art. 32 alin. (11) din prezenta lege, autoritatea 

competentă revocă suspendarea delegării atribuțiilor de control cît mai curând 

posibil, atunci când organismul de control a remediat deficiențele sau 

neconformitățile menționate la prezentul articol sau atunci când organismul de 

acreditare a ridicat suspendarea acreditării menționate la art.30 alin. (1) litera (a). 

(9) În cazul în care un organism de control căruia autoritatea competentă i-a 

delegat anumite atribuții de control a fost, de asemenea, recunoscut de Comisia 

UE, pentru efectuarea de activități de control în țări terțe, iar Comisia are intenția 

de a retrage sau a retras recunoașterea organismului de control respectiv, 



autoritatea competentă organizează audituri sau inspecții la organismul de control 

în ceea ce privește activitățile sale în țară, în conformitate cu art. 31. 

(10) Organismele de control transmit autorităților competente: 

a) o listă a operatorilor care făceau obiectul controalelor lor la data de 31 

decembrie a anului precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an; și 

b) informații privind controalele efectuate în anul precedent pentru a sprijini 

pregătirea părții referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor 

ecologice din cadrul raportului anual menționat la art. 27 alin. (3) al Legii 50/2013, 

pînă la data de 31 martie a fiecărui an. 

(11) Guvernul va elabora și aproba norme privind condițiile pentru delegarea 

atribuțiilor de control către organismele de control, în plus față de condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 

Articolul 30. Condiţiile de recunoaștere a organismelor de control  

(1) Suplimentar normelor prevăzute la articolul 27 al prezentei legi 

recunoașterea organismelor de control se face în următoarele condiții: 

a) organismul delegat: 

- deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a îndeplini 

atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

- este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, în special, 

nu este într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei sale profesionale în ceea ce privește exercitarea atribuții 

de control oficial care i s-au delegat; 

- activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante atribuțiilor 

delegate , inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 17020 „Cerințe pentru funcționarea 

diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”; 

- dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de control 

oficial care i-au fost delegate; 

b) sunt aprobate reglementări, ce asigură o coordonare eficientă cu 

autoritatea competentă. 

(2) Organismele de control cu sediul principal în Republica Moldova trebuie 

să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 28 din prezenta lege precum şi 

următoarele cerinţe: 

a) să fie persoane juridice, înregistrate conform legislaţiei în vigoare; 

b) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17065 

„Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese 

şi servicii” de către Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) sau de alt 

organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de 

recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA sau un organism de 

acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere 

sub auspiciile Forumului internațional de acreditare; 



c) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; 

Organismul de control şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse nici unei 

presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; 

d) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a 

infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; 

e) să deţină un document de descriere a activităţii din care să reiasă cel puţin 

următoarele: 

- organismul de control îşi asumă întreaga responsabilitate pentru activităţile 

desfăşurate sub acreditare; 

- descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare; 

- persoana nominalizată responsabilă pentru informarea autorităţii 

competente cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat 

la baza aprobării; 

f) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecţie şi certificare 

aplicabile operatorilor; 

g) să prezinte raportul anual de audit intern, dacă a fost auditat în ultimul an, 

inclusiv modul de remediere a neconformităților, după caz; 

h) să dispună de un număr suficient de personal calificat, proporţional cu 

domeniile de certificare pentru care solicită recunoașterea; 

(3) Organismele de control cu sediul principal în altă țară trebuie să 

îndeplinească criteriile prevăzute la art. 28 din prezenta lege, precum şi 

următoarele cerinţe: 

a) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17065, de către 

Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) sau de alt organism de acreditare 

echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere 

multilaterală a acreditării europene EA-MLA, sau un organism de acreditare din 

afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere sub auspiciile 

Forumului internațional de acreditare; 

b) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; 

Organismul de control şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse nici unei 

presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; 

c) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a 

infrastructurii aflate la dispoziţia unităţii din țară, necesare pentru a îndeplini 

sarcinile de inspecţie şi certificare; 

d) să deţină un document de descriere a activităţii pentru unitatea din țară, 

din care să reiasă cel puţin următoarele: 

- organismul de control îşi asumă întreaga responsabilitate asupra 

activităţilor desfăşurate sub acreditare prin unitatea din țară ; 

- descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare prin 

unitatea din țară; 

- persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare 

pentru unitatea din țară și informarea autorității competente cu privire la orice 

modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării; 



e) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecţie şi certificare 

aplicabile operatorilor; 

f) să prezinte raportul anual de audit intern al organismului de control, în 

care să fie inclusă şi unitatea din țară din care să rezulte că a fost audiată în ultimul 

an, inclusiv modul de remediere a neconformităţilor, după caz; 

g) să dispună de un număr suficient de personal, proporţional cu domeniile 

de certificare pentru care solicită recunoașterea; 

h) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare, 

inclusiv evaluarea activităţii unităţii din țară; 

i) organismul de control care are sediul principal în altă țară poate să se 

stabilească în Republica Moldova printr-o unitate a cărei formă juridică este 

acceptată de legislaţia naţională.  

j) personalul organismului de control implicat în procesul de inspecţie şi 

certificare a producţiei ecologice trebuie să fie prezent obligatoriu la inspecţia de 

audit desfăşurată anual la sediul din țară de către autoritatea competentă, ori de 

câte ori aceştia solicită acest lucru. Toată documentaţia activităţii de inspecţie şi 

certificare a producţiei ecologice se va pune la dispoziţie, în cazul în care aceasta 

este redactată într-o altă limbă, în limba de stat. 

 

Articolul 31. Obligațiile organismelor de control 

Organismele de control cărora li s-au delegat anumite atribuții de control 

oficial: 

a) comunică autorității competente regulat și oricând solicită acesta 

rezultatele controalelor și ale altor activități pe care le efectuează; 

b) informează imediat autoritatea competentă de fiecare dată când rezultatele 

controalelor indică un caz de neconformitate sau probabilitatea unui caz de 

neconformitate; 

c) acordă autorității competente acces la sediile și la unitățile lor și 

cooperează și acordă asistență. 

 

Articolul 32. Obligațiile autorității competente  

(1) Autoritatea competentă supraveghează activitatea organismelor de 

control, cărora le-au fost delegate atribuții de control în conformitate cu art. 29 din 

prezenta lege. 

(2) Supravegherea activității organismelor de control se realizează în 

conformitate cu tematica și programul activității de control a organismelor de 

control, elaborate în fiecare an.  

(3) Supravegherea activității organismelor de control se efectuează prin: 

a) audit la sediul organismelor de control recunoscute, realizat de autoritatea 

competentă. În acest caz se va evita duplicarea, ținând cont de orice acreditare 

menționată la art. 29; 

b) control oficial la agenții economici, realizat de autoritatea de 

implementare. Scopul acestui control este de a evalua pe teren modul de 

desfășurare a activității, precum și a eficientei activității organismului de control 

recunoscut. 



(4) Controalele de supraveghere sunt efectuate şi în urma sesizărilor sau 

notificărilor. 

(5) Controalele oficiale se realizează pe un eșantion de operatori stabilit la 

minimum 5% din totalul operatorilor aflați cu contract de prestări de servicii cu 

fiecare organism de control în parte. Selectarea eșantionului se face având în 

vedere analiza de risc, incluzând o gama variată de operatori, orientată în special 

către operatorii care au primit sancțiuni din partea organismelor de control pentru 

activitatea desfășurată în anul anterior, în special din categoria declasări sau 

excluderi, precum și către operatorii asupra cărora exista suspiciuni/reclamații. 

(6) Eșantionul se stabilește în funcție de sancțiunile aplicate operatorilor de 

organismele de control pentru activitatea din anul anterior, precum și după 

efectuarea de către organismele de control a inspecțiilor fizice obligatorii ale 

operatorilor, pentru anul în curs, cu modificările și completările ulterioare. 

(7) Autoritatea competentă efectuează: 

a) auditul la sediul organismelor de control în vederea controlului 

documentelor și a modului de desfășurare a activității de inspecție și certificare. 

b) verificarea notificărilor transmise de Comisia Europeană cu privire la 

eventualele iregularități/suspiciuni privind unii agenți economici din țară sau unele 

organisme de control care activează pe teritoriul Republicii Moldova. 

(8) Autoritatea de implementarea transmite trimestrial autorității competente 

rezultatele acțiunilor de control efectuate. Raportarea controalelor se efectuează în 

baza unui raport de activitate și este transmis în format electronic și pe suport de 

hârtie la autoritatea competentă. Rezultatele controalelor efectuate în baza 

sesizărilor sau notificărilor se va transmite autorității competente în termen de 5 

zile calendaristice.  Rapoartele de inspecție elaborate după fiecare control vor sta la 

baza evaluării anuale a fiecărui organism de control. 

(9) În baza analizei rapoartelor trimestriale și a auditului efectuat la sediul 

organismului de control, pentru fiecare organism de control autoritatea competentă 

întocmește un raport de evaluare a activității acestuia. 

(10) Raportul de evaluare se transmite atât organismului de control cât şi 

organismului de acreditare în cauză. 

(11) În cazul constatării încălcării prevederilor prezentei legi, sau ca urmare 

a activității nesatisfăcătoare identificate în urma desfășurării activității de control și 

supraveghere, autoritatea competentă aplică organismului de control, în funcţie de 

gravitatea neregulilor constatate, următoarele sancţiuni administrative: avertisment 

scris şi retragerea aprobării. 

a) Avertismentul scris se acordă în următoarele situaţii: 

- nerespectarea prevederilor art. 27, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 

22 alin. (1); 

- nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 32; 

- constatarea nerespectării condiţiilor care au stat la baza aprobării, conform 

prevederilor art. 30 și 31. 

b) Retragerea aprobării se realizează în următoarele situaţii: 

- aplicarea a două avertismente scrise într-un an calendaristic; 



- în cazul în care, în urma unui audit, se dovedește că organismul de control 

nu este capabil să îndeplinească sarcinile ce i s-au delegat. Retragerea are loc 

imediat, în cazul în care organismul de control nu remediază neregulile sau 

încălcările identificate a condițiilor care au stat la baza aprobării conform art. 28. 

- în situaţia în care organismul de control emite certificate prevăzute la art. 

23 alin. (1) sau orice alte documente conform procedurii proprii, a căror 

neconformitate, ca formă şi conţinut, se demonstrează ulterior. 

(12) Retragerea aprobării unui organism de certificare poate viza retragerea 

totală de a desfăşura activităţi pe teritoriul țării sau retragerea aprobării cu privire 

la un anumit domeniu de activitate, ca urmare a rezultatelor activităţii de control şi 

supraveghere, a neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza aprobării, a retragerii 

acreditării acordate de Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC), de un 

organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului 

de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA sau de un organism 

de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere 

sub auspiciile Forumului internațional de acreditare. 

(13) Organismele de control cărora le-a fost retrasă recunoașterea privind 

desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul Republicii Moldova 

nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru recunoaștere pe o perioadă de 5 

ani de la data retragerii recunoașterii. 

(14) Organismele de control cărora le-a fost retrasă recunoașterea privind 

desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul țării sunt responsabile 

pentru orice prejudicii cauzate operatorilor. 

(15) Verificarea respectării condiţiilor normative de comercializare către 

consumatorul final a produselor agroalimentare ecologice, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin exclusiv autorității de implementare. 

Autoritatea de implementare are obligaţia de a informa autoritatea competentă 

privitor la constatările efectuate. 

(16) În cazul retragerii recunoașterii unui organism de control autoritatea 

competentă notifică operatorii înscriși la respectivul organism, toate celelalte 

organisme de control din listă și organismul de acreditare al organismului de 

control în cauză. Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) pentru operatorii înscriși la respectivul organism: 

- data de la care a fost retrasă recunoașterea organismului de control sau de 

la care organismul de control a decis renunţarea la activităţile de inspecţie şi 

certificare pentru care a fost recunoscut; 

- informarea privind interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a 

oricărei declaraţii de conformitate cu prezenta lege, în cazul în care operatorul nu 

încheie un nou contract cu un alt organism de control în termenul prevăzut de 

actele normative în vigoare. 

b) pentru toate celelalte organisme de control din listă și organismul de 

acreditare al organismului de control în cauză: 

- data de la care organismul de control nu mai activează pe teritoriul 

Republicii Moldova; 



- motivul retragerii din sistem, astfel încât să poată fi apreciat riscul potenţial 

existent în cazul operatorilor care au avut contract cu organismul de control. 

c) pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură : 

- decizia de retragere a aprobării cu privire la activitatea organismului de 

control în cauză; 

- lista operatorilor înscriși la respectivul organism de control. 

 

CAPITOLUL VIII 

MĂSURI ŞI SANCŢIUNI APLICATE 

ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREZENTEI LEGI 

Articolul 33. Măsuri privind acțiunile adoptate în caz de nerespectare 

(1) Cu condiţia respectării art. 9 alin. (7), în cazul în care un organism de 

control are suspiciuni sau primește informații probate, inclusiv informații din 

partea altor organisme de control, cu privire la faptul că un operator intenționează 

să utilizeze sau să introducă pe piață un produs care poate să nu respecte prezenta 

lege, dar care poartă termeni referitori la producția ecologică, sau în cazul în care 

organismul de control este informat de un operator în legătură cu o suspiciune de 

nerespectare în conformitate cu art. 16: 

a) efectuează imediat o anchetă cu scopul de a verifica respectarea prezentei 

legi; ancheta respectivă trebuie finalizată cât mai curând posibil, într-un termen 

rezonabil, ținând seama de durabilitatea produsului și de complexitatea cazului; 

b) interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în cauză ca 

produse ecologice sau în conversie, cât și utilizarea lor în producția ecologică, în 

așteptarea rezultatelor anchetei menționate la lit. a). Înainte de a lua o astfel de 

decizie, organismul de control îi oferă operatorului ocazia de a prezenta observații. 

(2) În cazul în care rezultatele anchetei menționate la alin. (1) lit. a) nu 

demonstrează vreo nerespectare care să afecteze integritatea produselor ecologice 

sau în conversie, operatorului i se permite să utilizeze produsele în cauză sau să le 

introducă pe piață ca produse ecologice sau în conversie. 

(3) Autoritatea competentă elaborează un catalog comun de măsuri pentru 

cazurile de nerespectare suspectată și de nerespectare constatată, care urmează să 

fie aplicate de organismele de control. 

 

Articolul 34. Măsurile în caz de nerespectare 

(1) În eventualitatea unei nerespectări care afectează integritatea produselor 

ecologice sau în conversie pe parcursul oricăreia dintre etapele producției, 

pregătirii și distribuției, de exemplu, din cauza utilizării unor produse, substanțe 

sau tehnici neautorizate ori a amestecării cu produse neecologice, organismele de 

control se asigură că pe lîngă măsurile care trebuie luate în conformitate cu art. 30 

al Legii 50/2013, în etichetarea și publicitatea întregului lot sau a întregii serii de 

producție în cauză, nu se face referire la producția ecologică. 

(2) În eventualitatea unei nerespectări grave sau repetitive ori continue, 

organismele de control se asigură că, pe lângă măsurile prevăzute la alin. (1) și pe 

lângă orice măsuri adecvate adoptate în mod specific în conformitate cu art. 30 al 

Legii 50/2013 operatorilor sau grupurilor de operatori în cauză li se interzice 



comercializarea de produse cu referire la producția ecologică pe o perioadă dată și 

că se retrage sau se suspendă certificatul acestora menționat la art. 23, după caz. 

 

Articolul 35. Răspunderea pentru nerespectarea prezentei legi  

(1) Nerespectarea prezentei legi atrage răspunderea civilă sau 

contravenţională, după caz. 

(2) Sînt contravenţii şi se sancţionează conform Codului contravenţional 

următoarele fapte: 

a) utilizarea ilegală a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a 

abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de 

utilizare în producția, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția 

produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare și documentele 

comerciale care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt obținute în 

conformitate cu regulile de producție ecologică; 

b) comercializarea produselor agroalimentare ecologice în lipsa 

documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii prin care se poate 

identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de producţie, procesare şi 

distribuţie. 

 

Articolul 36. Soluţionarea situaţiilor excepţionale 

În cazul acordării derogărilor și a excepțiilor de la normele aplicabile 

producției ecologice, nu constituie contravenţie, în cazul în care se prezintă: 

a) cererea de aprobare a utilizării materialului de reproducere care nu a fost 

obținut din agricultura ecologică  

b) cerere de acordare a unei excepții în cazul unui eveniment catastrofal în 

conformitate cu normele de producție ecologică și etichetarea produselor 

ecologice. 

 

Articolul 37. Norme privind schimbul de informații 

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la art. 32din prezenta lege, autoritatea 

competentă face schimb de informații cu alte autorități competente, precum și cu 

Comisia UE cu privire la orice suspiciune de nerespectare care afectează 

integritatea produselor ecologice sau în conversie.  

(2) Informațiile respective se transmit prin intermediul unui sistem 

informatic care permite schimburi electronice de documente și de informații, pus la 

dispoziție de Comisie. 

(3) În cazul în care există o nerespectare suspectată sau constatată în ceea ce 

privește produse aflate sub controlul altor organisme de control, organismele de 

control informează imediat celelalte organisme de control. 

(4) organismele de control fac schimb de alte informații relevante cu alte 

organisme de control. 

(5) În urma primirii unei cereri justificate de nevoia garantării faptului că un 

produs a fost realizat în conformitate cu prezenta lege, organismele de control fac 

schimb de informații cu alte autorități competente, precum și cu Comisia UE, în 

privința rezultatelor controalelor efectuate. 



(6) Autoritatea competentă face schimb de informații privind supravegherea 

organismelor de control cu organismul național de acreditare (MOLDAC), alt 

organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de 

recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, sau un alt un organism 

de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere 

sub auspiciile Forumului internațional de acreditare; 

(7) Autoritatea competentă va aproba proceduri pentru a comunica AIPA în 

conformitate cu necesitățile sale informațiile privind rezultatele controalelor. 

 

Articolul 38. Asistența în caz de neconformitate  

(1) În cazul în care sesizează un caz de neconformitate care poate avea 

implicații pentru o altă ţară sau în caz de neconformitate care creează un risc sau o 

încălcare repetată sau potențial gravă, autoritatea competentă informează 

neîntârziat autoritatea competentă a celeilalte ţări. Asistența în caz de 

neconformitate se efectuează pentru a permite autorității competente să efectueze 

investigațiile corespunzătoare. 

(2) În cazul în care autoritatea competentă este notificată despre un caz de 

neconformitate în conformitate cu alin. (1): 

a) confirmă fără întârziere nejustificată primirea notificării; 

b) precizează, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii notificării, 

în cazul în care autoritatea competentă care a transmis notificarea menționează 

aceasta: 

- care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze; sau 

- motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații; și 

- în cazul în care consideră că investigațiile menționate la lit. (b) sunt 

necesare, cercetează problema conform art. 32 al prezentei legi și informează fără 

întârziere autoritățile competente cu privire la rezultate și, dacă este cazul, cu 

privire la eventualele măsuri luate. 

 

CAPITOLUL IX 

IMPORTUL ŞI EXPORTUL 

PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE 

 

Articolul 39. Importul și exportul de produse ecologice și de produse în 

conversie 

(1) Un produs poate fi importat/exportat ca produs ecologic sau ca produs în 

conversie dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții: 

a) produsul este un produs menționat la art. 2 alin. (1); 

b) produsul respectă capitolele II, III și IV din prezenta lege, iar organismele 

de control recunoscute în conformitate cu art. 27 au controlat toți operatorii, astfel 

cum sunt menționați la art. 21, iar organismele respective le-au furnizat tuturor 

operatorilor grupurilor de operatori și exportatorilor respectivi un certificat care 

confirmă că respectă prezenta lege; 

c) operatorii pot furniza în orice moment importatorilor din țara în care se 

exportă produsul informații care permit identificarea operatorilor care sunt 



furnizorii lor și a organismelor de control ale acestor furnizori, pentru a se asigura 

trasabilitatea produsului ecologic sau în conversie în cauză. Aceste informații se 

pun, de asemenea, la dispoziția organismelor de control ale importatorilor. 

(2) Respectarea condițiilor și a măsurilor prevăzute la alin. (1) pentru 

importul/exportul de produse ecologice și produse în conversie menționate la alin. 

(1) este verificată la posturile de inspecție la frontieră de către autoritatea de 

implementare. 

(3) În scopul respectării condițiilor și a măsurilor prevăzute la alin. (1), 

autoritatea de implementare verifică conform art. 15-16 al Legii 50/2013 

următoarele : 

a) sistematic, documentele; 

b) aleatoriu, identitatea și, după caz, în funcție de propria evaluare a 

riscurilor, prin controale fizice, înaintea punerii lotului în liberă circulație. 

(4) Frecvența controalelor fizice depinde de probabilitatea nerespectării 

prezentei legi sau nerespectarea actelor de punere în aplicare aprobate în 

conformitate cu prezenta lege; 

(5) În scopul realizării exportului produselor agroalimentare ecologice 

Guvernul va încheia cu Uniunea Europeană un acord comercial pentru 

recunoașterea Republicii Moldova ca având un sistem de producție care 

îndeplinește aceleași obiective și principii prin aplicarea unor norme care asigură 

același nivel de garantare a conformității pe care îl asigură normele Uniunii. 

(6) Un produs poate fi exportat ca produs ecologic și poate purta logoul 

Uniunii Europene pentru producția ecologică dacă respectă normele pentru 

producția ecologică în temeiul prezentei legi. 

 

Capitolul X 

ASIGURAREA FINANCIARĂ 

 

Articolul 40. Stimularea agriculturii ecologice 

(1) Stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice se efectuează 

prin acordarea de subvenţii din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi 

mediului rural.  

(2) Mărimea subvenţiilor şi modul de alocare a acestora se stabilesc de 

Guvern. 

 

Capitolul XI 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Articolul 41. Măsuri tranzitorii 

Produsele menționate la art. 2 alin. (1), întroduse pe piaţă sau etichetate 

înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, care nu respectă cerinţele prevăzute 

de prezenta lege, pot fi comercializate pînă la epuizarea stocurilor acestor produse. 

 

Articolul 42. Intrarea în vigoare şi data aplicării prezentei legi 



(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022, cu excepţia art. 14, car 

se va aplica începînd cu anul 2025. 

(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi:  

a) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd aducerea în concordanţă a 

legislaţiei în vigoare cu prezenta lege; 

b) va pune în concordanţă propriile acte normative cu prezenta lege; 

c) va elabora și aproba actele normative necesare aplicării prezentei legi. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi  

a) În articolul 3 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 67 – 71, art. 93), în definiţia noţiunii producţie agroalimentară ecologică, 

textul “Legea nr. 115-XVI din 9 iunie 2005” se substituite cu textul “Legea nr. (se 

va indica numărul şi data adoptării de către Parlament a prezentei legi)”. 

b) se abrogă Legea nr. 115/ 2005 cu privire la producţia agroalimentară 

ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95 - 97, art. 446); 

c) Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și 

cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor (Monistorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr.122-124, art.383), cu modificările ulterioare, se completează după 

cum urmează: 

Articolul 2 se completează cu următoarea noțiune: 

„organism de control – persoană juridică distinctă, căreia autoritatea de 

cotrol i-a delegat anumite atribuții oficiale de control.” 

 

La articolul 9, alin.(2) se completează cu lit.i) cu următorul cuprins: 

„i) eșantionare, analiză, diagnostic și teste.” 

 

Articolul 10¹. Delegarea anumitor atribuții de control oficial către 

organisme de control 

Delegarea anumitor atribuții de control oficial către organisme de control se 

face în scris și cu respectarea următoarelor condiții: 

a) delegarea descrie exact atribuțiile de control oficial pe care organismul de 

control le poate îndeplini și a condițiilor în care acesta poate îndeplini 

respectivele atribuții; 

b) organismul de control: 

- deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a 

îndeplini atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

- este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, în 

special, nu este într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să 

afecteze imparțialitatea conduitei sale profesionale în ceea ce privește 

exercitarea atribuții de control oficial care i s-au delegat; 



- activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante 

atribuțiilor delegate , inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 17020 

„Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care 

efectuează inspecții”; 

- dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de 

control oficial care i-au fost delegate; 

Articolul 10². Obligațiile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului privind delegarea 

(1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care a delegat 

anumite atribuții de control oficial unor organisme de control va: 

a) organiza, după necesitate, audituri sau inspecții la aceste organisme de 

control; 

b) retrag integral sau parțial delegarea, în cazul în care: 

- există dovezi că organismele de control nu reușesc să își îndeplinească 

în mod corespunzător atribuțiile care le-au fost delegate; 

- organismul de control nu reușește să ia măsuri corespunzătoare și în 

timp util în vederea remedierii deficiențelor identificate 

- s-a demonstrat că a fost compromisă independența sau imparțialitatea 

organismului de control. 

(2) Prevederile menționate mai sus nu aduc atingere dreptului Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a retrage delegarea pentru 

alte motive justificate.  

(3) Guvernul va aproba reglementările necesare, ce asigură o coordonare 

eficientă între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 

organismele de control, în partea ce privește delegarea atribuțiilor de control. 

 

d) Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

1. Cu articolul 185
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 185
1
. Încălcarea regulilor, normelor cu privire la produsele 

agroalimentare ecologice 

(1) Utilizarea ilegală a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a 

abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de 

utilizare în producția, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția 

produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare si documentele 

comerciale care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt obținute în 

conformitate cu regulile de producție ecologică,  

se sancționează cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

(2) Comercializarea produselor agroalimentare ecologice în lipsa 

documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii prin care se poate 

identifica trasabilitatea produsului in toate etapele de producție, procesare si 

distribuție,  



se sancționează cu amendă de la 150 la 200 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 500 la 1000 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”  



 

ANEXA I 

 

ALTE PRODUSE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) 

 

Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; 

- maté, porumb dulce, frunze de viță, miezuri de palmier, muguri de hamei și alte 

părți comestibile ale plantelor și produse obținute din acestea; 

- sare de mare și alte tipuri de sare utilizate pentru alimente și hrana pentru 

animale; 

- gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire; 

- gume și rășini naturale; 

- ceară de albine; 

- uleiuri esențiale; 

- dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate și fără niciun fel de lianți; 

- bumbac, necardat și nepieptănat; 

- lână, necardată și nepieptănată; 

- piei brute și piei netratate; 

- preparate tradiționale din plante pe bază de plante. 

- Animale vii | 

 

- Carne și organe comestibile | 

- Pești, crustacee și moluște | 

- Lapte și produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală | 

- Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau tranșate, altele decât cele de 

pește | 

- Produse de origine animală, nedenumite sau cuprinse în altă parte; animalele 

moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul uman  

- Plante vii și produse de floricultură | 

- Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari | 

- Fructe comestibile; coajă de agrume și de pepene galben | 

- Cafea, ceai și condimente, cu excepția maté-ului (nr. 09.03) | 

- Cereale | 

- Produse de panificație; malț; amidoane și fecule; gluten; inulină | 

- Semințe și fructe oleaginoase; sâmburi, semințe și fructe diverse; plante 

industriale și medicinale; paie și furaje | 

- Pectină | 

- Osânză și alte grăsimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre presată sau 

topită | 

- Seuri (ale speciilor bovină, ovină și caprină) brute sau topite, inclusiv seurile 

denumite "primul suc" | 

- Stearină solară; oleo-stearină; ulei de osânză și oleo-margarină neemulsionată, 

fără amestec și neprelucrată | 

- Grăsimi și uleiuri de pește și mamifere marine, chiar și rafinate | 

- Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate | 



- Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar și rafinate, dar 

nepreparate | 

- Margarină, înlocuitor de osânză și alte grăsimi alimentare preparate | 

- Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau vegetală | 

- Preparate din carne, pește, crustacee și moluște | 

- Zahăr din sfeclă și din trestie, în stare solidă | 

- Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar și amestecați cu miere 

naturală; zahăr și melasă caramelizate | 

- Melasă, chiar și decolorată | 

- Diverse tipuri de zahăr, sirop și melasă aromatizate sau cu adaos de coloranți 

(inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu excepția sucurilor de fructe cu adaos de 

zahăr în orice proporție | 

- Boabe de cacao întregi și zdrobite, brute sau măcinate | 

- Coji, piele, pelicule și deșeuri de cacao | 

- Preparate din legume, zarzavaturi, fructe și alte plante sau părți din plante | 

- Must de struguri parțial fermentați, chiar dacă fermentația este oprită prin alt 

procedeu decât cu ajutorul alcoolului | 

- Vin din struguri proaspeți; must de struguri proaspeți oprit din fermentație 

(inclusiv mistelă) | 

- Cidru, vin de pere, hidromel și alte băuturi fermentate | 

- Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie și obținut din produse agricole 

prevăzute în anexa I, cu excepția rachiurilor, lichiorurilor și a altor băuturi 

spirtoase și preparate alcoolice compuse (numite "extrase concentrate") pentru 

fabricarea băuturilor | 

- Oțeturi comestibile și înlocuitori comestibili ai acestora | 

- Resturi și deșeuri din industria alimentară; alimente preparate pentru animale | 

- Tutun brut sau nefabricat; deșeuri de tutun | 

- Plută naturală brută și deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau praf | 

- In brut, dărăcit, scărmănat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors; câlți și 

deșeuri (inclusiv scame) | 

- Cânepă (Cannabis sativa) brută, dărăcită, scărmănată, pieptănată sau tratată în alt 

mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri (inclusiv scame) | 

 

  



 

ANEXA II 

MODEL DE CERTIFICAT 

Certificat în temeiul articolului 20 alineatul (1) din Legea nr.    din   privind 

producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 

 

1. Numărul documentului: 

2. (bifați căsufa corespunzătoare) 

□ Operator 

□ Grup de operatori - a se vedea 

anexa 

3. Numele şi adresa operatorului sau a 

grupului de operatori: 

4. Activitatea/activităţile operatorului 

sau a(le) grupului de operatori (selectaţi 

după oaz): 

□ Producţie agricolă 

□ Pregătire 

□ Distribuţie 

□ Depozitare 

□ Import 

□ Export 

□ Introducere pe piaţă 

5. Numele, adresa şi numărul de cod al 

organismului de control al operatorului 

ori al grupului de operatori: 

6. Categoria/categoriile de produse prevăzute la articolul 21 alineatul (6) din 

prezenta lege şi metodele de producţie (selectaţi după caz): 

— plante şi produse vegetale 

neprelucrate, inclusiv seminţe şi alte 

materiale de reproducere a plantelor 

Metoda de producţie: 

□ producţie ecologică exceptând în 

cursul perioadei de conversie; 

□ producţie în cursul perioadei de 

conversie; 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică (în temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare, 

import, export întroducere pe piaţă]. 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până la - 

— animale şi produse de origine 

animală neprelucrate 

Metoda de producţie: 

□ producţie ecologică exceptând în 

cursul perioadei de conversie 

□ producţie in cursul perioadei de 

conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [în temeiul articolului 9 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până 

la.............................................. 



alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare, 

import, export, introducere pe piaţă]. 

— alge şl produse de ecvacultură 

neprelucrate 

Metoda de producţie: 

□ producţie ecologică exceptând în 

cursul perioadei de conversie 

□ producțiee în cursul perioadei de 

conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [în temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare, 

import, export, întroducere pe piaţă. ] 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până 

— produse agricole prelucrate, inclusiv 

produsa de acva- cultură, pentru 

utilizare ca alimente 

Metoda de producţie: 

□ producţie de produse ecologice 

□ producţie de produse în conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [In temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare, 

import, export, introducere pe piaţă. ] 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până 

la.............................................. 

— hrană pentru animale 

Metoda de producţie: 

□ producţie de produse ecologice 

□ producţie de produse în conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [In temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare. 

Import, export, întroducere pe piaţă. ] 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până 

la.............................................. 

— vin 

Metoda de producţie: 

□ producţie de produse ecologice 

□ producţie de produse în conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [în temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare. 

Import, export, introducere pe piaţă] 

Perioada de valabilitate a certificatului 

de la ... până 

la.............................................. 

— alte produse enumerate în anexa 1 la Perioada de valabilitate a certificatului 



prezenta lege sau care nu sunt cuprinse 

în categoriile precedente (vă rugăm să 

specificaţi): 

Metoda da producţie: 

□ producţie de produse ecologice 

□ producţie de produse în conversie 

□ producţie ecologică cu producţie 

neecologică [în temeiul articolului 9 

alineatul (7) din prezenta lege sau în caz 

de pregătire, distribuţie, depozitare, 

import, export, introducere pe piaţă] 

de la ... până 

la.............................................. 

Prezentul document a fost eliberat în conformitate cu Legea privind producția 

agroalimentară pentru a confirma faptul că operatorul sau grupul de operatori 

(selectaţi după caz) îndeplineşte cerinţele din legea menționată. 

Data, locul: 

Semnătura în numele organismului de inspecţie şi certificare emitent: 

 

Anexă – Lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la articolul 

21 din Legea nr.    din      privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice  

 

Numele membrului Adresa 

  

  

 

  



 

ANEXA III 

TERMENII PREVĂZUȚI LA ARTICOLUL 15 

 

BG биологичен. 

 

ES ecológico, biológico, 

orgánico. 

 

CS ekologické, biologické. 

 

DA økologisk. 

 

DE ökologisch, biologisch. 

 

ET mahe, ökoloogiline. 

 

EL βιολογικό. 

 

EN organic. 

 

FR biologique. 

 

GA orgánach. 

 

HR ekološki. 

 

IT biologico. 

 

LV bioloģisks, ekoloģisks. 

 

LT ekologiškas. 

 

LU biologesch, ökologesch. 

 

HU ökológiai. 

 

MT organiku. 

 

NL biologisch. 

 

PL ekologiczne. 

 

PT biológico. 

 



RO ecologic. 

 

SK ekologické, biologické. 

 

SL ekološki. 

 

FI luonnonmukainen. 

 

SV ekologisk. 

 



Nota informativa
la proiectul Hotáririi de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege 

privind producía agroalimentará ecológica §i etichetarea produselor ecologice

1. Denumirea autorului ?i, dupa caz, a participanplor la elaborarea proiectului_________________
Ministerul Agriculturii, Dezvoltárii Regionale §i Mediului.
Proiectul Legii privind producía agroalimentará ecológica §i etichetarea produselor 

ecologice, a fost elaborat in cadrul Programului „Suport Strategic pentru Sectoral Agriculturii 
Ecologice in República Moldova” sustinut prin instrumentul TAIEX._________________________
2. Condipile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ?i finalitátile urmárite__________

Proiectul de act normativ este elaborat in conformitate cu art. 68 lit. f) din Acordul de 
Asociere intre República Moldova, pe de o parte, §i Uniunea Europeaná §i Comunitatea 
Europeaná a Energiei Atomice §i statele membre ale acestora, pe de alta parte din 27.06.2014, 
ratifícat prin Legea nr.l 12/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 185- 199, 
art. 422).

Concomitent, acest proiect vine sá asigure realizarea Planului de actiuni al Guvemului 
pentru implementarea Acordului de Asociere República Moldova-Uniunea Europeaná in 
perioada 2017-2019, aprobat prin Hotárirea Guvemului nr. 1472/2016.

Prin aprobarea Proiectului Legii privind producpa agroalimentará ecologicá §i etichetarea 
produselor ecologice in sector se vor depási urmátoarele bariere:

1 .Recunoasterea Organismelor de control intemationale de cátre Minister;
Odatá cu aprobarea Legii 115/2005 cu privire la producía agroalimentará ecologicá, in 

Moldova a fost introdus controlul privat al agriculturii ecologice care a garantat sistemul de 
certificare si armonizarea cu cerintele Uniunii Europene, astfel, producía agroalimentará 
ecologicá este certificatá de un organism de inspecpe §i certificare acreditat ín conformitate cu 
standardul SM SR EN ISO/CEI 17065 „Evaluarea conformitápi. Ceriipe pentru organisme care 
certificá produse, procese §i servicii” §i autorizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltárii 
Regionale §i Mediului.

Conform Legii nr. 115/2005 organismele de certificare intemationale acredítate in UE sunt 
situate pe aceiasi pozitie ca si organismele de certificare nationale, astfel, fiind obligate sá detiná 
acreditare naponalá. Odatá cu adoptarea proiectului de lege privind producpa agroalimentará 
ecologicá §¡ etichetarea produselor ecologice, organismele de control intemationale nu vor fi 
obligate sá se reacrediteze la nivel national;

2. Accesarea subventiilor de cátre producátorii care certificá productia la Organismele de 
Internationale;

Agent i i economici care dórese sá exporte productia agroalimentará ecologicá o certificá 
in conformitate cu standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene, organismele 
de control (certificare) de asemenea fiind echivalente, respectiv, organismele de control si 
agenpi economici nu se pot integra in sistemul national care nu este conform legislapei Uniunii 
Europene. Odatá cu recunoasterea organismelor de control intemationale, agenpi economici se 
vor putea incadra in sistem.

3. Lipsa unui sistem de monitorizare §i control ajustat la standardele europene;
Situapa actualá ín domeniul cerificárii produselor ecologice la moment se desfasoará pe 

douá platforme parale, astfel, marea majoritate a agenplor economici certificá productía 
agroalimentará ecologicá íií conformitate cu standardul care este echivalent cu standardul 
Uniunii Europene dar nu sunt inregistrap la nivel naponal, iar o altá parte a agenplor economici 
certificá produsele la organismele de certificare nationale care insá nu sunt ín conformitate cu 
standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene.

Acest fapt aduce prejudicii de imagine asupra intregului sector de agricultura ecologicá prin 
faptul cá nu existá informapa in timp útil cu privire la cantitáple de produse certifícate, nr. de 
operatori certificap, neconformitáple identifícate la nivelul Comisiei Uniunii Europene.

4. Organismele de certificare naponale nu sunt recunoscute la nivel international, respectiv 
producátorii care contracteazá aceste organisme nu pot efectúa exportul produselor cu menpune 
de „ecologic” .

Conform art. 32 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologicá si



etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, 
un produs écologie poate fí introdus pe piata comunitarà eu condipa cà operatorii, inclusiv 
exportatorii, au facut obiectul unui control efectuat de câtre o autoritate sau organism de control 
recunoscut în conformitate eu Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de 
import al produselor ecologice din tari terte

Armonizarea legislatiei va da posibilitatea recunoasterii RM de càtre UE ca tara tertâ.
5. La moment, pe piatà produsele agroalimentare ecologice concureazâ eu produsele 

convenponale.
Prin proiectul de lege vor fi introduse sanepuni pentru utilizarea termenilor „écologie”, 

„biologie”, sau „organic” la produsele care nu sunt certifícate écologie._______________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislatiei nationale cu legislaba Uniunii Europene_________________________________________

Proiectului Legii privind producía agroalimentarà ecológica çi etichetarea produselor 
ecologice, are ca scop armonizarea legislatiei nationale eu Regulamentul (UE) 2018/848 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2018 privind produepa ecologicà çi 
etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului,

precum çi articolele: 3 (pet. 3,4,5), 28, 29, 31, 32, 33 al Regulamentului (UE) 625/2018 
al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficíale çi alte activitàp oficíale 
efectúate pentru a asigura aplicarea legislatiei privind aliméntele si furajele, a normelor privind 
sànàtatea si bunàstarea animalelor, sânàtatea plantelor çi produsele de proteepe a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) 
nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 çi (UE) 2016/2031 aie 
Parlamentului European si aie Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 çi (CE) nr. 
1099/2009 aie Consiliului si a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE çi 
2008/120/CE aie Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 çi (CE) nr. 
882/2004 aie Parlamentului European çi aie Consiliului, precum si a Directivelor 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE çi 97/78/CE aie Consiliului çi a 
Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.______________________________________________________
4. Principalele prevederi aie proiectului çi evidenperea elementelor noi_______________________
Actele normative existente care reglementeazà domeniul agriculturii ecologice sunt:

Legea nr. 115/2005 cu privire la agricultura ecológica (Monitorul Oficial Nr. 95-97 
15.07.2005, art.446), prin care a fost introdus controlul privât al agriculturii ecologice care a 
garantat sistemul de certificare çi armonizarea cu nórmele Uniunii Europene, astfel, fiind 
transpuse în legislapa naponalà prevederile regulamentelor europene de „veche abordare”, sau 
mai exact Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind produepa ecologicà a produselor agricole çi 
indicarea acesteia pe produsele agricole çi alimentare, care a fost abrogat prin Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007/2007 privind produepa ecologicà çi etichetarea produselor ecologice.

Legea 115/2005 a fost pusà în aplicare prin Hotàrârea Guvemului nr. 149/2006 care de 
asemenea a armonizat Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 çi Regulamentul 1804/1999, acte ce nu 
mai sunt în vigoare la nivel comunitar, fiind abrógate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007, act 
transpus de Hotàrîrea Guvemului 1078/2008.

Acest fapt, determinâ existenta la moment a unor norme contradictorii referitoare la 
produepa ecologicà, unele (Legea nr. 115/2005 çi Hotàrârea Guvemului nr. 149/2006) fiind 
bazate pe acte ce nu mai sunt în vigoare, áltele (Hotàrîrea Guvemului 1078/2008) pe acte 
comunitare valabile, ceia ce creeazà confuzii la implementare.

în anul 2021 Regulamentul 834/2007/CE urmeazà a fi abrogat prin Regulamentul (UE) 
848/2018 privind produepa ecologicà si etichetarea produselor ecologice, motiv, de a armoniza 
Regulamentul (UE) nr. 848/2018.

Regulamentul (UE) nr. .848/2018 nu introduce multe modificàri în sistem, precum a 
introdus Regulamentul nr. 834/2007 eu unsprezece ani mai devreme.

Printre modificàrile importante care se introduc prin Regulamentul (UE) nr. 848/2018, 
pot fi menponate:
- o listà mai detaliatâ a obiectivelor si principiilor;_________________________________________



Lista obiectivelor si principiilor a devenit foarte detaliatà çi extinsà. De exemplu, astâzi 
lista obiectivelor producpei ecologice în Regulamentul 848/2018 este completatà eu obiective 
absolut noi de conservare a speciilor traditionale de plante si animale. Cu toate acestea, 
domeniul de aplicare al regulamentului a ràmas nemodifícat.
- norme detaliate privind anumite produse alimentare, deoarece în anii 2007 norme detaliate 
(încâ) nu erau adóptate;

în anul 2007 nórmele armonízate privind drojdiile çi algele încà nu erau adóptate. 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sugereazà clar cà nórmele nationale pot ràmâne în vigoare 
pânâ la adoptarea normelor armonízate. în prezent aceste norme sunt adóptate, astfel, 
Regulamentul (UE) nr. 848/2018 confine norme detaliate privind productia ecológica în 
domeniile respective.
- recunoasterea §i certificarea grupurilor de producàtori.

Sunt norme noi care faciliteazâ si activitatea comunà a întreprinderilor mici ca grupuri de 
producàtori, datoritâ càrui fapt cheltuielile pentru certificare urmeazà sà fie reduse.
Au fost introduse çi unele clarificâri nesemnificative. De exemplu, nórmele privind biodinamica 
au fost clarifícate prin prevederea conform câreia în productia ecológica pot fi utilízate doar 
prepárate biodinamice traditionale.

Tôt odatâ, prin proiectul de lege, în scopul desfasuràrii controalelor oficíale efectúate 
pentru verificarea conformitàfii cu nórmele instituite la nivelul UE, în vederea aplicàrii 
legislatiei ce tine de domeniul agriculturii se propune completarea Legii nr. 50/2013 eu privire 
la controalele oficiale pentru verificarea conformitàtii cu legislaba privind hrana pentru animale 
çi produsele alimentare §i cu nórmele de sànàtate çi de bunàstare a animalelor.
Odatà eu modificarea Legii 50/2013, organismele de control vor activa nu doar în baza 
standardelor acredítate dar si a legislatiei nationale astfel, cum sunt instituite si la nivelul UE.

în acest context cînd vorbim de transpunerea normelor vechi din anul 2007 sau a celor 
noi din anul 2018, putem mentiona cà nórmele regulamentului nou nu diferà mult de nórmele 
regulamentului véchi astfel, este posibil sà fie îndeplinite toate cerintele normelor vechi, fiind 
respectate în acelasi timp nórmele noi;

în prezent în Uniunea Europeanà nu existà norme de implementare a Regulamentului 
(UE) 848/2018 privind productia ecologicà si etichetarea produselor ecologice.
Cu toate acestea, compatibilitatea sistemului utilizat în târile terte va fi évaluai de Comisia 
Europeanà pe baza regulamentului nou. Pânà în anul 2021 târile UE nu vor fi obligate sà aplice 
nórmele noi.

Un ait aspect important este de a facilita exportai produselor agroalimentare ecologice, 
actiune ce este condifionatà de Regulamentul (CE) nr. 848/2018, conform càruia, un produs 
poate fi exportât ca produs écologie, dor daeà respectà nórmele pentru productia ecologicà în 
temeiul regulamentului mentionat.

Este foarte important ca República Moldova sà poatà exporta produse pe piata UE farà ca 
agricultorii sà fie obligati sà achite taxa pentru certificare de douà ori (o datà pentru a fi inclusi 
în sistemul national çi o datà pentru exportai produselor);

Astfel, avînd în vedere importanta Regulamentului (CE) nr. 848/2018 pentru 
reglementarea productiei ecologice si etichetarea acesteia, precum si rolul de act legislativ -  
cadru în materie care îi revine Legii nr. 115/2005 consideràm adeevatà transpunerea completà 
într-un act nou, a principiilor §i obiectivelor generale, a normelor de producere, etichetare §i 
controlul etichetàrii. ^

Proiectul Legii privind productia agroalimentarà ecologicà §i etichetarea produselor 
ecologice este élaborât, inclusiv, la recomandarea expertilor antrenati în misiunile TAIEX 
pentru implementarea programului: „Suport Strategic în domeniul agriculturii ecologice din 
República Moldova” sustinut prin instrumental TAIEX.

Alinierea legislafiei nationale la aquis -u l Comunitar este primul pas în initierea 
procesului de recunoasterea Moldovei ca tarà conformà, dupà cum este prevázut de 
Regulamentul (CE) nr. 848/2018.

în cazul în care procesul de recunoastere a Moldovei ca Jará conformà o sà fie de lungá 
duratà armonizarea legislatiei nationale la aquis -u l Comunitar va permite organismelor de 
control, recunoscute de cátre Comisia Europeanà sà activeze în tari terte, sà solicite



recunoasterea acestora de cätre Minister.
Astfel, prin adoptarea proiectului de lege vor fi create premisele necesare pentru:

- Recunoastere a Moldovei ca tarä conformä -  certifícatele eliberate de Organismele de 
Inspectie ?i certificare nationale vor fí recunoscute pe pia(a Uniunii Europene;
- Organismele de control, recunoscute de cätre Comisia Europeanä sä activeze in (äri terte, vor 

putea sä solicite recunoasterea de cätre Minister.
- Agenfii economici vor putea accesa subventiile;
- Stabilirea unui cadru normativ pentru acordarea exceptiilor privind producerea agroalimentarä 
ecologicä;
- Stabilirea unui sistem de supraveghere si control de stat in ceia ce priveste trasabilitatea 
produselor agroalimentare ecologice._____________________________________________________
5. Fundamentarea economico-financiarä__________________________________________________
Sub aspect financiar $i economic implementarea proiectului de lege nu va necesita finan|are din 
buget.__________ _____________________________________________________________________
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare______________________________
Se abrogä:
- Legea nr. 115/2005 cu privire la producía agroalimentarä ecologicä (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2005, nr.95 - 97, art. 446);
Se vor elabora actele normative necesare executärii Legii privind producía agroalimentarä 
ecologicä $i etichetarea produselor ecologice______________________________________________
7. Avizarea ;i consultarea publicä a proiectului____________________________________________

Proiectul Legii privind producía agroalimentarä ecologicä §i etichetarea produselor 
ecologice, precum si Analiza Impactului de Reglementare a fost plasat pe pagina web oficialä a 
Ministerului Agriculturii, dezvoltärii Regionale si Mediului si avizat, in conformitate cu 
legislatia in vigoare.

De asemenea, proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare (Procesul verbal 
nr. 5 din 18.02.2020 al Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitäfii de 
intreprinzätor), in conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bazä de 
reglementare a activitätii de intreprinzätor nr. 235/2006 si a Hotäririi Guvemului nr. 23 cu 
privire la aprobarea Metodologiei de analizä a impactului in procesul de fundamentare a 
proiectelor de acte normative.__________________________________________________________
8. Constatärile expertizei anticoruptie________

 Proiectul urmeazä sä fie expertizat in conformitate cu legislatia in vigoare.______________
9. Constatärile expertizei de compatibilitate __________________________________________

 Proiectul urmeazä sä fie expertizat in conformitate cu legislatia in vigoare.______________
10. Constatärile expertizei juridice_______________________________________________________

 Proiectul urmeazä sä fie expertizat in conformitate cu legislatia in vigoare.______________

Ministru PERJU

Ex. Marcela Stahi 
tel. 022 20 45 24
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Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate  

Producerea și plasarea pe piață a produselor agroalimentare ecologice, atît la nivel naţional cît 

şi internaţional, care doar se pretinde a fi ecologice, fapt ce este în detrimentul consumatorilor și 

producătorilor de produse ecologie onești. 

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, 

cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor 

colectate și examinate 

 

Producţia ecologică este un sistem global de gestiune agricolă şi de producţie alimentară care 

combină cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor 

naturale şi aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor, precum şi o metodă de 

producţie care respectă preferinţele anumitor consumatori pentru produse obţinute cu ajutorul unor 

substanţe şi procese naturale. Cu toate acestea producţia ecologică este o schemă de certificare 

voluntară, accesibilă pentru toți operatorii, dar nu este obligatorie. 

Condiţiile pedoclimaterice ale Moldovei sânt favorabile pentru dezvoltarea agriculturii 

ecologice iar, comercializarea acesteia este o şansă reală de penetrare a pieţelor străine. Întru cît 

cererea de produse agricole ecologice este în creştere, aceasta poate fi considerată o noua 

oportunitate pentru exportul agriculturii. 

Bazele cadrului legislativ – normativ în Republica Moldova au fost puse odată cu adoptarea 

Legii nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2005, nr. 95 - 97, art. 446), urmată de un şir de acte normative.  

Odată cu aprobarea Legii 115 în Moldova a fost introdus controlul privat al agriculturii 

ecologice care a garantat sistemul de certificare și armonizarea cu cerințele Uniunii Europene, 

astfel, producţia agroalimentară ecologică este certificată de un organism de inspecţie şi certificare 

acreditat în sistemul EN 17065 şi autorizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului. Organismele de inspecție şi certificare prezentă semestrial autorităţii competente 

informaţia cu privire la agenţii economici, suprafeţele inspectate, încălcările depistate etc. 

Examinând dinamica dezvoltării agriculturii ecologice se observă o creștere ușoară a 

suprafețelor (fig. 1), numărului de producători (fig. 2) și a exportului de produse ecologice (fig. 3) 

cu toate acestea sunt înregistrate și fluctuații mari în dinamica dezvoltării. 

Dinamica creşterii suprafeţelor şi numărul agenţilor economici încadraţi în agricultura 

ecologică sunt redate în graficele de mai jos. 



 
Figura 1 Dinamica suprafețelor înregistrate în agricultura ecologică în anii 2003 – 2018 în RM 

 

 

 
Figura 2 Agenții economici înregistrați în agricultura ecologică în anii 2003 – 2018 în RM 

 

 

 
Figura 3. Exportul produselor agroalimentare ecologice în anii 2013-2018 (Soursa: 

https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs_en https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/farming/organic-farming_en) 

 

Astfel, a fost înregistrată o creștere în perioada anilor 2007-2011 a numărului agenților 

economici de la 64 pîna la 185 și a suprafețelor de la 7346 ha la 61644 ha. Indicatorii menționați au 

suferit o descreștere în perioada anilor 2012-2016, ca în 2017 să fie înregistrat un salt al acestora 

urmat imediat de o descreștere în 2018 a suprafețelor înregistrate de la 75686 ha pînă la 20584 ha. 
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Unul din principalele motive privind creşterea dinamicii înregistrate din 2003 pînă în 2011 au 

fost politicile favorabile susţinute de către Guvernul Republicii Moldova, fiind acordate subvenţii 

din 2007 întru restituirea cheltuielilor în perioada de conversiune Începând din 2012, subvențiile au 

fost acordate doar la înfiinţarea plantaţiilor multianuale, lucru care posibil să fi avut un impact 

negativ asupra sectorului. 

Un alt factor care a influențat creşterea suprafeţelor încadrate în agricultura ecologică au fost 

politicile Uniunii Europene. Art. 19 al Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 

decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, permitea 

exportul produselor cu menţiune de „ecologic” pe piaţa Uniunii Europene, în baza unor autorizaţii 

de import acordate de autorităţile statelor membre, organismelor de inspecţie şi certificare naţionale, 

însă această opţiune a fost una de tranziţie.  

Din iunie 2014 perioada de tranziție a luat sfârșit și sistemul autorizațiilor la import a fost 

înlocuit de sistemul organelor de control echivalente.  

Până în anul 2012 întru asigurarea garanţiei privind evaluarea conformităţii producţiei 

ecologice, au fost acreditate şi autorizate 6 organisme de inspecţie şi certificare în atribuţiile cărora 

era efectuarea inspecţiei şi certificării agriculturii ecologice pe teritoriul Republicii Moldova, 

conform prevederilor nomelor SM SR EN ISO/CEI 45011:2003. 

În prezent activează două organisme de inspecție și certificare naționale și 11 organisme de 

control internaționale, acestea din urmă nu unt înregistrate la nivel național și marea majoritate a 

acestora nu prezintă informația solicitată de Minister. 

Astfel, putem menționa că în perioada anilor 2003 2012 în Moldova au existat condiții 

excelente privind dezvoltarea agriculturii ecologice în special acordurile directe de vecinătate și de 

asociere cu Uniunea Europeană.  

În ceia ce privește formarea unei piețe naționale a produselor agroalimentare ecologice putem 

spune că în Republica Moldova agricultura ecologică și produsele ecologice nu sunt promovate în 

mod corespunzător, nivelul general de cunoștințe în acest domeniu este destul de scăzut, iar publicul 

larg confundă lucrurile atunci când se refera la acest subiect. În contradicție cu legislația Republicii 

Moldova, cuvinte precum „biologic”, „bio”, „ecologic” ,,eco” și „organic” sunt frecvent utilizate pe 

- ambalajul produselor, în mass-media, pentru a descrie produse care nu sunt certificate ecologice. 

Din cauza ca nu exista о linie de diferențiere clară în mintea consumatorilor, pe piața locală 

produsele organice concurează pe același segment ca și produsele rezultate din agricultura 

convențională, de aceea producătorii care practică metodele de producere ecologică tind să-și 

exporte produsele. Acest fapt poate fi explicat de prețurile relativ mai atractive pentru această 

categorie de produse. 

Spre deosebire de piața internă, exporturile de culturi ecologice au înregistrat о majorare 

constantă. Exporturile au constat în cea mai mare parte din cereale, semințe oleaginoase și culturi 

proteice. Potrivit statisticilor oficiale, principalele piețe de export sunt țările Uniunii Europene: 

Germania, Italia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Olanda etc. 

In ultimii ani, numărul de operatori înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică atît la 

nivelul Uniunii Europene cît şi la nivel naţional a cunoscut o evoluţie semnificativă. Creştere, 

determinată de valoarea adăugată înaltă a produselor ecologice, care permit majorarea venitului 

acumulat de comunităţile rurale, în scopul soluţionării problemelor socioeconomice la sate. 

Agricultura ecologică se bazează în principal pe utilizarea resurselor regenerabile în cadrul 

sistemelor agricole, pentru a diminua utilizarea resurselor neregenerabile, reziduurile şi 

subprodusele de origine vegetală sau animală care trebuie reciclate pentru a restitui solului 

elementele nutritive.  

Totodată producţia agroalimentară ecologică este o formă durabilă de obţinere a produselor 

agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză (insecticide, fungicide, erbicide şi 

îngrăşăminte minerale), astfel, prin aceasta se obţin produse agricole sănătoase şi sigure pentru 

consumatori precum şi se protejează mediul ambiant. In toate țările Uniunii Europene se manifesta 

o reală voinţă de dezvoltare a agriculturii ecologice, prin politica agricolă comună (PAC) (2014-



2020) este susţinut şi recunoscut rolul agriculturii ecologice care răspunde la cererea consumatorilor 

şi la menţinerea practicilor agricole ecologice dat fiind faptul că, prin susţinerea acesteia se ajută la 

îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii iar prin sistemul de management al fermei se contribuie la 

îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. 

Produsele ecologice se bucură de o largă popularitate, şi sunt cultivate de către un număr mare 

de agricultori din întreaga Uniune Europeană. Cele mai recente cifre ale Eurostat (European 

Statistical Sistem) arată că suprafaţa de producţie ecologică a fost de 12 560 189 de hectare în 2018, 

din suprafaţa totală agricolă utilizată de cele 28 ţări membre UE. În 2016 erau 295 577 de 

producători care produceau produse agroalimentare ecologice. (Sursa: Eurostat DG Agriculture and 

Rural Development — Organic farming) 

Suprafaţa certificată ecologic, totală în UE (suprafaţa certificată ecologic şi în curs de 

transformare, adică în perioada de conversie), în 2014 a fost de 10,3 milioane de hectare (ha), cu  

257 100 de producători ecologici în UE. Spania şi Polonia a reprezentat fiecare peste 10% din 

totalul suprafeţei înregistrate în UE, Italia, a înregistrat o creştere cu 17,9%. Franţa, Germania, 

Grecia, Austria şi România fiecare au înregistrat o creştere de peste 5%. (Sursa: Eurostat DG 

Agriculture and Rural Development — Organic farming). 

În Moldova, conform actelor legislative și normative în vigoare privind producția 

agroalimentară ecologică, organismele de inspecție şi certificare naţionale, acreditate și autorizate 

de Minister, sunt obligate să prezinte semestrial autorităţii competente informaţia cu privire la 

agenţii economici, suprafeţele inspectate, încălcările depistate etc. 

Organismele de control internaționale, de asemenea, conform art. 11, alin. (3), lit. d) a  

Regulamentului nr. 1235/2008, își asumă „angajamentul de a respecta exigențele legale privind 

această activitate, impuse de autoritățile din fiecare țară terță, în cauză”. 

Conform anexei nr. IV „Lista organismelor de control și a autorităților de control desemnate 

în scopul echivalenței” a Regulamentului nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte 

regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, în Republica Moldova în anul 2019 au fost 

recunoscute să certifice produse agroalimentare ecologice 11 organisme de inspecție și certificare. 

Totodată, la solicitarea Ministerului de a prezenta date cu privire la activitatea desfășurată pe 

teritoriul Republicii Moldova doar o parte din acestea transmit informația solicitată. 

În acest context putem concluziona că diminuarea suprafeţelor precum şi a agenţilor 

economici înregistraţi în agricultura ecologică nu poate fi rezumată ca ieşirea agenţilor economici 

din sistem de agricultura ecologică. 

Pe de altă parte Certificatele de conformitate emise de organismele naționale de inspecţie şi 

certificare locală pentru produsele ecologice nu sunt recunoscute în Uniunea Europeană, Republica 

Moldova nu a reuşit până la moment să fie recunoscută de Uniunea Europeană ca ţară terţă cu 

legislaţie corespunzătoare, astfel, cum este prevăzut în art. 33 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. 

Pentru a fi inclusă în Lista ţărilor terţe ca echivalentă, Republica Moldova trebuie să asigure 

un sistem de producție care să respecte principiile și regulile de producție echivalente cu cele 

prevăzute în regulamentul Uniunii Europene și pentru măsurile de control care echivalentă la 

descrierea sistemului va trebuie să garanteze acelaşi nivel de asigurare a conformităţii produselor. 

Pentru aceasta este necesar de transpus regulamentele Uniunii Europene în actele legislative şi 

normative naţionale. Procesul de recunoaştere este iniţiat de o cerere oficială înaintată Comisiei 

Uniunii Europene de către autorităţile naţionale. El include evaluarea detaliată a standardelor 

ecologice aplicabile şi a sistemelor de control din respectiva ţară, în urma căreia se concluzionează 

dacă acestea sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană. Pot fi acceptate diferenţe 

nesemnificative, însă existenţa unor norme divergente poate determina aplicarea unor restricţii la 

import. Trebuie să se dovedească faptul că măsurile de control sunt la fel de eficace ca în Uniunea 

Europeană, de asemenea, Comisia Uniunii Europene efectuează examinări la faţa locului şi 

revizuieşte periodic lista ţărilor terțe aprobate. 

În acest context la moment, sunt agenţi economici care certifică producția agroalimentară 



ecologică în conformitate cu standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene, 

Organismele de Control de asemenea fiind echivalente și respectiv Organismele de Control și 

agenții economici nu se pot integra în sistemul național care nu este conform legislației Uniunii 

Europene. 

Așa cum sa menționat mai sus organele de control recunoscute ca echivalente, nu raportează 

autorității competente referitor la activitățile lor. Aceasta de asemeni a avut un impact important 

asupra evoluției datelor prezentate și nu numai. 

Tot odată, acest fapt aduce prejudicii de imagine asupra întregului sector de agricultură 

ecologică prin faptul că Ministerul nu are informaţie în timp util cu privire la cantităţile de produse 

certificate, nr. de operatori certificaţi, neconformităţile identificate la nivelul Comisiei Uniunii 

Europene.  

În urma depistării repetate a unor scheme suspecte de certificare a cerealelor ecologice 

vândute pe piaţa Uniunii Europene, Comisia Uniunii Europene a elaborat Ghidul referitor la 

controalele oficiale suplimentare privind produsele ecologice importate din Moldova. 

În acest context se constată nevoia urgentă de a identifica soluţii de prevenire a unor astfel de 

cazuri. 

O altă barieră identificată în calea dezvoltării agriculturii ecologice este imposibilitatea 

accesării subvențiilor de către agenții economici care nu sunt înregistrați în sistemul național de 

certificare. 

Situaţia actuală în domeniul cerificării produselor ecologice la moment  se desfășoară pe două 

platforme parale. Astfel, marea majoritate a agenților economici certifică producția agroalimentară 

ecologică în conformitate cu standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene dar nu 

sunt înregistrați la nivel național, iar o altă parte a agenților economici certifică produsele la 

Organismele de Control naționale care însă nu sunt în conformitate cu standardul care este 

echivalent cu standardul Uniunii Europene. 

Aceasta duce la o dezechilibrare între interesele producătorilor pe de o parte a celor care se 

pot integra în sistemul național care nu este conform legislației Uniunii Europene și nu pot beneficia 

de subvenții, iar pe de altă parte a producătorilor care nu pot exporta produsele agroalimentare cu 

mențiune de „ecologic” pe piața Uniunii Europene. 

Dacă nu va fi acceptată implementarea unui sistem de monitorizare și control ajustat la 

standardele europene, Moldova riscă să rămână şi în continuare la acest nivel de dezvoltare. 

Un alt neajuns al neadoptării prezentului proiect este imposibilitatea recunoașterii 

Organismelor de Control de către Minister. În aceste circumstanţe opţiunea de „a nu face nimic” şi 

de a continua în acelaşi mod, nu are nici un avantaj. 

Termenii „biologic”, „ecologic” și „organic” precum şi diminutivele acestora ,,eco” „bio”,  

sunt frecvent utilizate pe - ambalajele produselor, pentru a descrie produse care nu sunt certificate 

ecologice. Din acest considerent produsele certificate nu prezintă credibilitate în rîndul 

consumatorului, astfel, producătorii care comercializă la nivel național aceste produse, le vînd cu 

același preț ca și produsele obținute în agricultura convenţională. 

Cerificarea produselor agroalimentare ecologice la moment se desfășoară pe două platforme 

parale. Astfel, marea majoritate a agenților economici certifică producția agroalimentară ecologică, 

contractând organisme de control internaționale, în conformitate cu standardul care este echivalent 

cu standardul Uniunii Europene dar nu sunt înregistrați la nivel național, iar o altă parte a agenților 

economici certifică produsele la organismele de control naționale care însă nu sunt în conformitate 

cu standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene. 

Aceasta duce la o dezechilibrare între interesele producătorilor pe de o parte a celor care se 

pot integra în sistemul național care nu este conform legislației Uniunii Europene și nu pot beneficia 

de subvenții, iar pe de altă parte a producătorilor care nu pot exporta produsele agroalimentare cu 

mențiune de „ecologic” pe piața Uniunii Europene. 

Conform Regulamentului (UE) 848/2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor 

ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului țările membre sau țările 

terțe pot aplica unul din cele trei mecanisme reglementate de acesta precum sunt: 



1) Sistem de control tip A – atunci cănd autoritatea competentă deleagă sarcinile de control 

unuia sau mai multor organisme de control; 

 
 

2) Sistem de control tip B – atunci cînd autoritatea competentă deleagă sarcinile de control 

unei autorități de control; 

 
 

3) Sistem de control tip C – atunci cînd autoritatea competentă deleagă sarcinile de control 

unei/unor organisme de control și/sau unei/unor autorități de control; 

 
 

Schemele reglementate de Regulamentului (UE) 848/2018 privind producția ecologică și 

etichetarea produselor ecologice nu diferă de schemele prevăzute de Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului. 

Astfel, pentru toate cele trei scheme reglementate de Regulamentul (UE) 834/2007 al 

Consiliului, precum și a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce 

priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, condiția de bază pentru a întroduce 

un produs pe piața comunitară este ca operatorii, inclusiv exportatorii să efectueze obiectul unui 

control realizat de către o autoritate sau organism de control recunoscut de către Comisia UE în 

conformitate cu schema de mai jos. 



 
 

În Republica Moldova a fost introdus, odată cu aprobarea Legii 115/2005, sistemul de control 

de tip A prin care a fost introdus controlul privat al agriculturii ecologice care a garantat sistemul de 

certificare și armonizarea cu cerințele Uniunii Europene. 

În anul 2014 însă prin Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce 

priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, sau schimbat regulile de joc. 

În martie 2016 MADRM a solicitat Comisiei UE suport pentru armonizarea legislației 

naționale în domeniul agriculturii ecologice, cu aquis-ul UE.  

Astfel, a fost implementat prin instrumentul TAIEX al Comisiei UE „Programul Sprijin 

strategic sectorului agriculturii ecologice din RM”. Pe parcursul implementării programului au fost 

realizate cinci misiuni TAIEX a cîte o săptămână fiecare. 

În cadrulmisiunilor TAIEX au fost identificate mai multe lacune legislative cauzate de 

neactualizarea legislației naționale cu cea a UE.  

Printre acestea putem enumera următoarele: 

1. Pe teritoriul țării coexistă două sisteme distincte. Pe de o parte, UE recunoaște 11 

organisme de control (așa-numitele „Organisme internaționale”) în scopul echivalenței în Moldova. 

Astfel, produsele care sunt certificate de unul dintre aceste Organisme internaționale pot fi exportate 

și introduse pe piața UE ca fiind ecologice. Pe de altă parte, agricultura ecologică este reglementată 

de o Legea 115/2005, deci nu este armonizată cu Regulament al UE intrat în aplicare în 2009. Trei 

din  așa-numite „Organisme naționale” au fost aprobate în conformitate cu legea respectivă, dar una 

dintre ele și-a suspendat activitatea, în timp ce „Organismele internaționale” nu sunt aprobate de 

MADRM în baza legii menționate. 

2. O lată lacună în legislația națională în vigoare constă în supravegherea organismelor de 

control. Atît organismele naționale cît și internaționale trebuie să fie recunoscute de Minister, care 

la rîndul său, odată cu delegarea atribuțiilor de control către organismele de control, conform 

Regulamentului UE trebuie să exercite atribuțiile de supraveghere. 

Supravegherea activității organismelor de control are ca obiectiv: 

- verificarea pe teren a respectării de către organismele de control a cerințelor minime de 

control; 

- verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de către organismele de control; 

- verificarea eficienţei activităţii organismelor de control; 

- identificarea eventualelor neconformități, între controlul oficial și controlul efectuat de 

organismele de control la operatori; 

- identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecție desfășurată de 

organismele de control la operatorii aflați sub contract; 

- aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni organismului de control, în situația în care se 

identifică nereguli sau încălcări ale legislației în vigoare. 



 Supravegherea activității organismelor de control se efectuează prin controlul oficial al 

operatorilor aflați sub contract cu organismul respectiv. 

Controlul oficial al operatorilor va fi efectuat de către ANSA, pe un eșantion de operatori 

stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflați cu contract de prestări de servicii cu fiecare 

organism de control în parte. Selectarea eșantionului se face având în vedere analiza de risc, 

incluzând o gama variată de operatori, orientată în special către operatorii care au primit sancțiuni 

din partea organismelor de control pentru activitatea desfășurată în anul anterior, în special din 

categoria declasări sau excluderi, precum și către operatorii asupra cărora exista 

suspiciuni/reclamații. 

În urma efectuării controalelor oficiale ANSA va remite Ministerului un raport în care vor fi 

consemnate toate neconformitățile identificate. 

Deasemeni, odată cu delegarea atribuțiilor de control către organismele de control acestea vor 

fi obligate să transmită Ministerului simestrial și anual, sau deja după caz la necesitate, raportul de 

activitate. 

Suprapunerea rapoartelor menționate va da posibilitatea de a verifica neconformitățile 

identificate și/sau dacă au fost sancțiunile aplicate de organismul de control. 

În cazul în care vor fi identificate neconformități în activitatea organismelor de control atunci 

Ministerul (autoritatea competentă) va retrage sau va sista temporar activitatea organismului de 

control. 

Astfel, prin transpunerea Regulamentelor UE sistemul de control al produselor agroalimentare 

ecologice nu va mai fi unilateral ci unul riguros. Funcționalitatea acestuia este redată în scchema de 

mai jos. 

 
3. Multe produse agroalimentare se comercializează ca produse ecologice însă de fapt acestea 

nu au nimic în comun cu produsele certificate ecologic. Conform proiectului de Lege, ANSA, în 

procesul comercializării produselor agroalimentare ecologice, va supune controlului existenţa 

certificatului și modul în care sînt respectate normele în procesul comercializării și va aplica 

conform Codului cotravențional sancțiuni. 

Transpunerea Regulamentului UE în legislația națională este decisivă deoarece proprietarul 

schemei de certificare a produselor ecologice este Comisia UE.  

În acest context o legislație imperfectă sau neconformă va fi ignorată în continuare de 

Organismele de Control internaționale precum și de cei care procură produsele agricole ecologice  

din țară or atît timp cît nu vom fi recunoscuți de Comisia UE ca țară terță cu legislație conformă la 

comercializarea produselor agenții economici care exportă produse nu vor avea dreptul să aplice 

mențiunile de „ecologic”, „biologic” și „organic” la aceste produse. 



c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei  

Pînă în iunie 2014, conform art. 19 al Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 

decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, exportul 

produselor cu menţiune de „ecologic” pe piaţa Uniunii Europene, era posibil în baza unor autorizaţii 

de import acordate, de autorităţile statelor membre, organismelor de inspecţie şi certificare 

naţionale. Însă această opţiune a fost una de tranziţie.  

Din iunie 2014 perioada de tranziție a luat sfârșit și sistemul autorizațiilor la import a fost 

înlocuit de sistemul țărilor conforme sau organelor de control echivalente. Odată cu abrogarea 

Regulamentului 834/2007 prin Regulamentul 848/2018 începînd cu anul 2023 recunoașterea ca 

echivalență nu va mai fi posibilă. 

În acest context, considerăm că este necesar ca prin proiectul dat să se perfecționeze cerințele 

de producere și control conform practicilor aplicate în UE.  

Lipsa unei astfel de intervenții în cadrul normativ național va crea dificultăți întru 

implementarea acestora de către operatori și ca consecință va afecta competitivitatea produselor 

alimentare și va induce in continuare în eroare consumatorului final privind produsele 

agroalimentare ecologice achiziționate sau supuse comercializării și va avea un șir de efecte 

negative cum ar fi: 

-Imposibilitatea efectuării exportului de produse cu mențiunea de produs „ecologic”, 

„biologic”, sau „organic” cu certificatele eliberate de organismele naționale; 

- Republica Moldova nu va ieși sau se va regăsi foarte des în Lista țărilor care prezintă risc 

pentru UE; 

- Organismele internaționale nu vor fi recunoscute de Minister și nici nu vor fi supravegheate 

cu privire la inspecțiile efectuate în țară; 

- Imaginea țării la nivel internațional va avea în continuare de suferit; 

- Etichetarea neconformă a produselor alimentare; 

- Inducerea în eroare a consumatorului, neinformarea completă și veridică despre produsul 

agroalimentar ecologic supus comercializării; 

- Încălcarea drepturilor legitime a consumatorilor în privința informării cu privire la produsele 

agroalimentare ecologice; 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   

Opțiunile propuse sunt următoarele: 

 

- opţiunea I – a nu face nimic, a lăsa lucrurile aşa cum sunt. Situația va rămâne nemodificată, astfel 

cum este descrisă la compartimentul definirea problemei; 

 

- opţiunea II – alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar 

Proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice are 

ca scop eliminarea lacunelor legislative  din legislația națțională, ca  urmare a abrogării prevederilor 

Legii 115/2005, totodată luînd în considerare ultimele completări ale cadrului normativ în domeniul 

agriculturii ecologice. Principuil de bază al politicii privind agricultura ecologică  este aplicarea 

unei abordări integrate, care include toate etapele de producere și controlul necesar dezvoltării 

durabile a producției ecologice, asigurînd în același timp funcționarea eficientă a pieței, garantând 

concurența loială, asigurând încrederea consumatorilor și protejând interesele acestora. 

Îmbunătătțirea cadrului normativ în aest domeniu va pemite atingerea unui grad mai înalt de control 

care va garanta depistarea infracțiunilor la nivel național astfel exporturile produselor vor prezenta 

credibilitate. 

În acest context menționăm că Proiectul Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice este elaborat în scopul realizării art. 68 lit. f) din Acordul de 

Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014, ratificat prin 



Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 185- 199, art. 

422). 

Proiectul Legii transpune Regulamentul (CE) nr. 848/2018 al UE privind producţia ecologică 

şi etichetarea produselor ecologice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 20 

iulie 2018. 

Scopul de bază al proiectului prezentei legi este de a asigura cadrul legislativ şi instituţional 

necesar, care stabileşte principiile şi obiectivele aplicabile produselor agroalimentare ecologice 

pentru asigurarea unei concurenţe loiale şi a unei funcţionări adecvate a pieţei interne a produselor 

agroalimentare ecologice, precum şi a menţinerii şi justificării încrederii consumatorilor în 

produsele etichetate drept ecologic şi respectarea principiilor de bază de reglementare a activităţii 

de întreprinzător, stabilite prin Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 prin asigurarea previzibilităţii, 

transparenţei decizionale şi transparenţei reglementării activităţii de întreprinzător.  

Proiectul Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice 

este elaborat, inclusiv, la recomandarea experţilor antrenaţi în misiunea TAIE.”. 

Alinierea legislației naționale la aquis –ul Comunitar este primul pas în inițierea procesului de 

recunoașterea Moldovei ca țară echivalentă. 

În cazul în care procesul de recunoaștere a Moldovei ca țară echivalentă o să fie de lungă 

durată armonizarea legislației naționale la aquis –ul Comunitar va permite organismelor de control, 

recunoscute de către Comisia Europeană să activeze în țări terțe, să solicite recunoașterea acestora 

de către Minister. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente 

care condiţionează intervenţia statului 

 

În prezent în Republica Moldova cadrul normativ în domeniul producţiei agroalimentare 

ecologice este reflectat în primul rând prin Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la 

agricultura ecologică (Monitorul Oficial Nr. 95-97 15.07.2005, art.446), prin care au fost transpuse 

în legislaţia naţională prevederile regulamentelor europene de „veche abordare”, sau mai exact 

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/91 privind producţia ecologică a produselor agricole şi 

indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare, care a fost abrogat prin Regulamentului (CE) 

nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 

ecologice.  

Prin Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la agricultura ecologică au fost stabilite 

cerinţe de bază cu privire la metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice etichetarea 

şi regulile de inspecţie şi cerificare. 

Astfel, Legea nr. 115/2005 cuprinde: 

Capitolul I Dispoziţii generale: Obiectul şi sfera de aplicare; Noţiuni generale;  Principii 

generale; Atribuţiile autorităţii competente. 

Capitolul II Reguli de producţie agroalimentară ecologică; Metodele de bază ale producţiei 

agroalimentare ecologice;  Principii specifice aplicabile producţiei agroalimentare ecologice; 

Conversiunea producţiei agroalimentare 

Capitolul III Etichetarea; Cerinţe obligatorii la etichetarea produselor agroalimentare 

ecologice;  Marcarea produselor agroalimentare ecologice; Restricţii la utilizarea marcajului 

ecologic; Cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale 

Capitolul IV Reglementarea procesului de producţie  agroalimentară ecologică; Atribuţiile 

agenţilor economici; Inspecţia şi certificarea 

Capitolul V Importul şi exportul; Importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice 

Capitolul VI Asigurarea financiară;Stimularea agriculturii ecologice 

Capitolul VII Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi; Răspunderi. Soluţionarea 

litigiilor 

Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii;  

Legea 115/2005 a fost pusă în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 

care prevede implementarea unor norme detaliate prin: 



• Regulamentul privind metodele şi principiile produselor agroalimentare ecologice; 

• Regulamentul cu privire la sistemul de inspecţie şi certificare; 

• Reguli privind importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice. 

În scopul obţinerii respectării cadrului legal referitor la agricultura ecologică în Republica 

Moldova, a fost adoptată Hotărârea nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”, 

care face referire la Legea 115/2005 şi HG 149/2006 şi adaugă unele noi reguli în conformitate cu 

legislaţia naţională privind reglementările tehnice. Aceasta a fost, de asemenea, o încercare de a 

armoniza reglementările ecologice naţionale la noul regulament al Consiliului Uniunii Europene 

(CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, care a abrogat 

Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.  

O modificare a Legii 115/2005 a fost adoptată prin Legea nr. 26 din 24.02.2011 pentru 

armonizarea cadrului legal al Republicii Moldova cu noile modificări în regulamentele Uniunii 

Europene, care însă este parţial compatibilă cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 

iunie 2007, întru cît, în mare parte, completările şi modificările Legii nr. 115-XVI din 09.06.06 au 

constituit prevederi naţionale sau prevederi de implementare a celor comunitare, prin mecanisme 

legislative şi instituţionale proprii, fapt care implică o anumită diferenţiere a procedurilor de punere 

în aplicare a Regulamentului 834/2007/CE în urma transpunerii parţiale a acestuia. 

De asemenea, o parte din prevederile omise ale Regulamentului 834/2007/CE au fost 

inserate în Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 22 septembrie 2009 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare 

ecologice”.  

În anul 2018 Regulamentul 834/2007/CE este abrogat prin Regulamentul (UE) 848/2018 

privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 848/2018 nu introduce atât de multe modificări în sistem, precum a 

introdus Regulamentul nr. 834/2007 cu unsprezece ani mai devreme. Printre modificările 

importante pot fi menționate: 

- o listă mai detaliată a obiectivelor și principiilor; 

- norme detaliate privind anumite produse alimentare, deoarece în anii 2007 norme detaliate (încă) 

nu erau adoptate; 

- recunoașterea și certificarea grupurilor de producători. 

Lista obiectivelor și principiilor a devenit foarte detaliată și extinsă. De exemplu, astăzi lista 

obiectivelor producției ecologice este completată cu obiective absolut noi de conservare a speciilor 

tradiționale de plante și animale. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al regulamentului a rămas 

nemodificat. 

În anul 2007 normele armonizate privind drojdiile și algele încă nu erau adoptate.  

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sugerează clar că normele naționale pot rămâne în vigoare până la 

adoptarea normelor armonizate. În prezent aceste norme sunt adoptate, astfel, Regulamentul (UE) 

nr. 848/2018 conține norme detaliate privind producția ecologică în domeniile respective. 

Normele noi care facilitează și activitatea comună a întreprinderilor mici ca grupuri de 

producători, datorită cărui fapt cheltuielile pentru certificare pot fi reduse. 

Au fost introduse și unele clarificări nesemnificative. De exemplu, normele privind biodinamica au 

fost clarificate prin prevederea conform căreia în producția ecologică pot fi utilizate doar preparate 

biodinamice tradiționale. 

În acest context cînd vorbim de transpunerea normelor vechi din anul 2007 sau a celor noi din 

anul 2018, vom lua în considerare următoarele: 

-  normele regulamentului nou nu diferă mult de normele regulamentului vechi;  

- este posibil să fie îndeplinite toate cerințele normelor vechi, fiind respectate în același timp 

normele noi; 

-  cu toate acestea, în prezent nu există norme de implementare adoptate pentru regulamentul nou; 

- compatibilitatea sistemului utilizat în țările terțe va fi evaluată de Comisia Europeană pe baza 



regulamentului nou; 

-  este foarte important ca Republica Moldova să poată exporta produse pe piața UE fără ca 

agricultorii să fie obligați să achite taxa pentru certificare de două ori (o dată pentru a fi incluși în 

sistemul național și o dată pentru exportul produselor); 

 - până în anul 2021 țările UE nu vor fi obligate să aplice normele noi. 

În sensul celor exprimate mai sus, este necesară alinierea urgentă şi deplină a legislaţiei 

naţionale la legislaţia Uniunii Europene în vederea creării în Republica Moldova a unui sistem 

legislativ şi instituţional în domeniul agriculturii ecologice similar, cum sunt, acordarea derogărilor, 

autorizarea utilizării produselor şi a substanţelor ce urmează a fi folosite în agricultura ecologică şi 

în procesarea produselor alimentare ecologice, cât şi pentru cadrul instituţional existent, inapt de a 

implementa legislaţia Uniunii Europene. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

1) Asigurarea unei concurențe loiale și buna funcționare a pieței interne și externe a produselor 

agroalimentare ecologice; 

2) Stabilirea unui sistem de supraveghere în conformitate cu normele stabilite pentru a asigura 

verificarea conformității cu legislația; 

3) Garantarea faptului că produsele ecologice sunt realizate în conformitate cu exigenţele impuse 

conform cadrului legislativ aplicabil producţiei ecologice, de către operatori în toate etapele de 

producţie.  

4) Menținerea și justificarea încrederii consumatorilor în produsele etichetate ecologic; 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

Pentru opţiunea – a nu face nimic, a lăsa lucrurile aşa cum sunt.  

Situația va rămâne nemodificată, astfel cum este descrisă la compartimentul definirea problemei; 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se 

doresc să fie aprobate 

 

Prin proiectul de lege urmează să fie reglementate principiile specifice aplicabile: activităților 

agricole și acvaculturii; prelucrării alimentelor ecologice; prelucrării hranei ecologice pentru 

animale, care nu sunt reglementate la moment de legislația națională. Proiectul legii dezvoltă 

principii generale şi totodată reglementează principii specifice pentru alte activităţi precum: produse 

agricole și de acvacultură; prelucrării alimentelor ecologice; prelucrării hranei ecologice pentru 

animale. 

Prin normele noi este recunoscută și certificarea grupurilor de producători ceia ce facilitează 

activitatea comună a întreprinderilor mici ca grupuri de producători, datorită cărui fapt cheltuielile 

pentru certificare pot fi reduse. 

Un alt factor foarte important este ca Republica Moldova să poată exporta produse pe piața 

UE fără ca agricultorii să fie obligați să achite taxa pentru certificare de două ori (o dată pentru a fi 

incluși în sistemul național și o dată pentru exportul produselor); 

Astfel prin transpunerea Regulamentului  848/2018 (UE) în proiectul de Lege privind 

producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice se va putea iniția procesul de 

recunoaștere a Moldovei ca țară echivalentă. 

Totodată organismele de control care sunt recunoscute de către Comisia Europeană să 

activeze în țări terțe, vor putea să solicite recunoașterea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, astfel, și agenții economici vor putea accesa subvențiile. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 

considerare 

 

Schema de certificare a produselor ecologice nu este una obligatorie, acesta este una 

voluntară, respectiv se aplică doar de producătorii care doresc să se conformeze și să respecte 



normele de producere. 

Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse 

agroalimentare curate, proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. 

Astfel, în perioada de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic 

(OMG-uri şi derivatele acestora) a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi 

regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor etc. 

În etapa de procesare a alimentelor se interzice folosirea aditivilor alimentari, a substanţelor 

complementare şi a substanţelor chimice de sinteză, pentru prepararea alimentelor ecologice. 

Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea durabilă a agriculturii, la creşterea 

activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi la sporirea interesului pentru 

dezvoltarea spaţiului rural. 

Din acest considerent schema de certificare poate fi aplicată doar de producătorii care își 

asumă responsabilitatea de a proteja, conserva și utiliza responsabil biodiversitatea, solului și apei 

pe terenurile agricole, prin menținerea practicilor agricole tradiționale extensive, reducerea 

semnificativă a utilizării inputurilor agrochimice, conservarea resurselor genetice animale din rase 

locale în pericol de abandon și introducerea/menținerea practicilor de gestionare a exploatațiilor 

agricole ecologice. 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor 

sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

Marea majoritate a agenţilor economici certifică producția agroalimentară ecologică în 

conformitate cu standardul care este echivalent cu standardul Uniunii Europene, adică contractează 

Organismele de Control din afara țării.  

Respectiv, Organismele de Control internaționale și agenții economici care contractează 

aceste organisme de control  nu se pot integra în sistemul național care nu este conform legislației 

Uniunii Europene. 

Acest lucru le permite să-și exporte bunurile în Uniunea Europeană pentru a fi introduse pe 

piață ca fiind ecologice. Cu toate acestea, acești agenți economici nu pot solicita acordarea 

subvențiilor furnizate de Guvernul Republicii Moldova, pentru că una dintre condiții este 

certificarea de către organismele de control recunoscute de autoritatea competentă. Pe baza noii 

legi, aliniată la regulamentele UE „organismele de control ale UE" vor avea posibilitatea de a 

solicita recunoașterea de către Republica Moldova, ceea ce le-ar permite operatorilor să beneficieze 

de politica privind subvențiile. 

Odată ce vor fi recunoscute ca organisme de control ce pot certifica produse ca ecologice în 

țară, Ministerul va deține informația cu privire la: numărul de producători care sunt de fapt în 

sistem, suprafețele certificate, culturile și cantitățile comercializate. Va fi posibil de a identifica 

agenții economici care numesc produsele ca ecologice dar care de fapt nu au nimic în comun cu 

acest sistem de producție.  

La moment, în domeniul produselor agroalimentare ecologice se înregistrează o scădere a 

numărului agenților economici și a suprafețelor înregistrate în agricultura ecologică din mai multe 

cauze care rezidă din neactualizarea legislației naționale la standardele Uniunii Europene. 

Astfel, în cazul în care nu se va face nimic sau nu va fi acceptată implementarea unui sistem 

de monitorizare și control ajustat la standardele europene, agenții economici nu vor mai activa în 

conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, Organismele de inspecție și certificare 

naționale o să-și înceteze activitatea și respectiv nu va există nici o posibilitate de a ajunge la o 

eventuală recunoaștere a Republicii Moldova ca țară echivalentă de către Uniunea Europeană. 

La nivel naţional nu va fi pe deplin îndeplinit Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea 

Europeană în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană.  

b
1
) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 



Prin proiectul de lege privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor 

ecologice va alinia legislația națională la aquis –ul Comunitar ceia ce va permite inițierea procesului 

de recunoașterea Moldovei ca țară echivalentă. 

Un alt aspect foarte importat sunt prevederile prin care organismele de inspecție și certificare 

care sunt recunoscute de către Comisia Europeană să activeze în țări terțe, vor putea să solicite 

recunoașterea de către Minister, astfel, și agenții economici vor putea accesa subvențiile. 

Se va stabili un sistem de supraveghere și control în ceia ce privește trasabilitatea produselor 

agroalimentare ecologice. 

Vor fi reglementate procedurile de acordare a excepțiilor privind producerea agroalimentară 

ecologică și se va stabili un sistem de supraveghere și control de stat în ceia ce privește 

trasabilitatea produselor agroalimentare ecologice. 

Se vor înlătura barierele tehnice în calea comerţului și va fi posibilă expunerea produselor cu 

mențiune de „ecologic” pe piețele UE; 

Se va executa Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM- 

UE 

Riscuri 

Unul din riscuri ar putea fi tergiversarea recunoașterii Republicii Moldova ca țară echivalentă 

de către Uniunea Europeană. 

Costuri 

1) vor exista cheltuieli administrative pentru salarizarea persoanelor implicate în elaborarea 

documentului (persoanele sunt angajate în cadrul instituțiilor statului și la elaborare, doar își 

exercită atribuțiile de funcție cu salariul conform funcției) și ulterior a persoanelor implicate în 

efectuarea controalelor, însă pentru realizarea acestui proces nu se presupune efectuarea 

cheltuielilor suplimentare din bugetul național.  

2) Pentru producătorii care practică metode de producție ecologică au fost identificate 

următoarele costuri: 

a) Operatorii trebuie să semneze un contract cu un organism privat de control pentru ca 

produsele lor să fie certificate organic. Aceasta reprezintă un cost substanțial pentru aceștia. Cu 

toate acestea, operatorii care sunt în prezent activi lucrează deja cu organisme private de control, 

ceea ce înseamnă că situația este neschimbată pentru aceștia. De asemenea, pe baza legislației 

actuale, principiul este același: certificarea de către organisme private de control. În plus agenții 

economici înregistrați în agricultura ecologică pot beneficia de subvenții.  

b) Lucrând în conformitate cu normele de producție ecologică, se impun și costuri 

suplimentare pentru agricultori și operatori: semințele ecologice sunt mai scumpe, la fel pentru 

îngrășăminte, în unele cazuri ar putea fi necesare zone tampon pentru a evita contaminările externe. 

Totuși, trebuie să fie subliniat faptul că producția ecologică este o schemă voluntară, nu se aplică 

obligatoriu tuturor operatorilor. În plus, se așteaptă ca costurile suplimentare să fie echilibrate de 

prețurile de vânzare mai mari ale mărfurilor. 

3) Pe lângă resursele umane ale Ministerului Agriculturii implicate în redactarea textelor și în 

procesul de adoptare, va fi necesară comunicarea noului cadru juridic către o gamă largă de părți 

interesate: agricultori, prelucrători, importatori, exportatori, comercianți, organisme de control 

locale, organisme de control (UE) și alte autorități precum ANSA, Vama etc. În acest scop, se 

așteaptă totuși un sprijin din partea instrumentului TAIEX, precum și din partea Agenției de 

Dezvoltare din Cehia prin implementarea proiectului „Suport Instituțional în domeniul agriculturii 

ecologice”. 

Beneficii: 

Mulți agenți economici, probabil cei mai mari, lucrează în prezent sub controlul unui 

organism de control recunoscut de către Uniunea Europeană ca fiind echivalent. Acest lucru le 

permite să-și exporte bunurile în Uniunea Europeană pentru a fi introduse pe piață ca fiind 

ecologice. Cu toate acestea, acești agenți economici nu pot solicita acordarea subvențiilor furnizate 

de Guvernul Republicii Moldova, pentru că una dintre condiții este certificarea de către organismele 

de control recunoscute de autoritatea competentă. Pe baza noii legi, aliniată la regulamentele UE 



„organismele de control ale UE" vor avea posibilitatea de a solicita recunoașterea de către 

Republica Moldova, ceea ce le-ar permite operatorilor să beneficieze de politica privind subvențiile. 

După cum sa menționat mai sus, unul dintre rezultatele așteptate este ca "organismele de 

control ale UE" să solicite recunoașterea de către Republica Moldova. Motivația acestora ar trebui 

să fie legată, în principal, de subvențiile care sunt puse la dispoziția operatorilor lor din Republica 

Moldova. Odată ce aceste organismele de control vor fi recunoscute de către Republica Moldova, 

acestea vor trebui să raporteze autorității competente operatorii aflați sub controlul lor, activitățile 

lor, suprafețele certificate sau în curs de conversie, animalele crescute etc. Acest lucru ar permite o 

îmbunătățire semnificativă a datelor puse la dispoziția autorității competente, care ar avea apoi o 

viziune mult mai bună asupra sectorului și ar contribui considerabil la procesul de elaborare a 

politicilor ecologice. 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici întâmpină în prezent dificultăți în accesul pe piața 

Uniunii Europene din cauza costurilor serviciilor furnizate de "organismele de control ale UE". 

Având în vedere că noua lege este aliniată la regulamentul Uniunii Europene ar trebui să se 

îmbunătățească situația, fie prin acordarea posibilității Republicii Moldova de a fi recunoscută ca 

țară echivalentă de către UE, fie prin acordarea posibilității organelor locale de control ale 

Republicii Moldova de a fi recunoscute ca Organisme drept echivalente de către UE. În ambele 

cazuri, accesul la piața UE ar trebui facilitată pentru agenții economici din Republica Moldova, în 

special pentru cei mai mici. 

b
2
) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

N/A 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

Unele din circumstanțele obiective ar putea influența rezultatul estimat ca exemplu ar fi 

următoarele.  

Un aspect foarte importat pentru Republica Moldova este de a fi recunoscută de către UE ca țară 

cu sistem de control și norme de producere conforme, astfel, în cazul în care Comisia UE va decide 

că Republica Moldova nu dispune de un sistem conform, produsele ecologice vor continua să fie și 

exportate fără respectarea legislației naționale.  

Tot odată sistemul de supraveghere și control în ceia ce privește trasabilitatea produselor 

agroalimentare ecologice care se dorește a fi instituit este format nu doar din controlul pe care 

trebuie să-l facă un organism de control la agenții economici dar și supravegherea acestuia. 

Astfel, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pe lîngă controlul produselor plasate pe 

piață și controlul la frontieră, va efectua controale la agenții economici pentru verifica calitatea 

inspecțiilor efectuate de organismele de control. 

În urma controalelor efectuate la agenții economici Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor va trebui să prezinte Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului un  

raport. Aceste rapoarte vor constitui documentele de bază privind menținerea recunoașterii 

organismelor de control sau retragerea recunoașterii de către Minister. 

În cazul în care rapoartele menționate nu vor fi transmise Ministerului, organisme de control vor 

fi recunoscute pentru a desfășura activitate însă nu va fi posibilă exercitarea atribuțiilor de retragere 

sau suspendarea recunoașterii organismelor de control. 

Astfel, aceasta va cauza eșecul în intervenția propusă, prin faptul că sistemul de supraveghere și 

control nu-și va atinge eficacitatea spre care se tinde. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 

are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

 



Producătorii din agricultura ecologică trebuie să semneze un contract cu un organism privat de 

control pentru ca produsele lor să fie certificate ecologice. În cazul producătorilor care contractează 

un organism de control internațional aceasta reprezintă un cost substanțial pentru aceștia.  

De exemplu un fermier care cultivă 1 ha de cereale achită o taxă de 4300 de lei pe an 

Organismului de control pentru a obține certificat care să-i permită exportul în Uniunea Europeană. 

Cu toate acestea, operatorii care sunt în prezent activi lucrează deja cu organisme private de 

control, ceea ce înseamnă că situația rămîne neschimbată pentru aceștia. De asemenea, pe baza 

legislației actuale, principiul este același: certificarea de către organisme private de control. În plus 

agenții economici înregistrați în agricultura ecologică pot beneficia de subvenții.  

Lucrând în conformitate cu normele de producție ecologică, se impun și costuri suplimentare 

pentru agricultori și operatori: semințele ecologice sunt mai scumpe, la fel pentru îngrășăminte, în 

unele cazuri ar putea fi necesare zone tampon pentru a evita contaminările externe. Totuși, trebuie 

să fie subliniat faptul că producția ecologică este o schemă voluntară, nu se aplică obligatoriu 

tuturor operatorilor. În plus, costurile suplimentare sunt subvenționate prin Fondul Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 

precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

Producția ecologică este o schemă de certificare voluntară. În prezent, se aplică de către o parte 

minoră a sectorului agroalimentar din Moldova, estimată între 1 și 2%. Este de așteptat o creștere a 

sectorului datorită politicilor favorabile susţinute de către Guvernul Republicii Moldova, fiind 

reintrodusă din 2016 subvenţionarea întru restituirea cheltuielilor în perioada de conversiune și tot 

odată a cererii ridicate a pieței Uniunii Europene pentru produsele ecologice. 

Proiectul preconizat va permite alinierea cadrului legislativ moldovenesc la regulamentul UE 

privind producția ecologică, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre UE și Republica 

Moldova și așa cum prevede Planul de Acțiuni. Acesta va reprezenta un pas important către o 

eventuală recunoaștere a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în scopul echivalării și va 

facilita accesul operatorilor moldoveni la piața UE. În cele din urmă, proiectul va crea condiții care 

să permită un proces mai corect de elaborare a politicilor. 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a 

fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare  

 

Proiectul Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice 

este elaborat, inclusiv, la recomandarea experţilor antrenaţi în misiunile TAIEX privind 

implementarea programului „Suport strategic în domeniul agriculturii ecologice din Republica 

Moldova” susținut prin instrumentul TAIEX. 

Scopul programului sus menționat a fost de a transpune legislaţia Uniunii Europene în legislaţia 

naţională privind agricultura ecologică pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora”. 

Alinierea legislației naționale la aquis –ul Comunitar este primul pas în inițierea procesului de 

recunoașterea Moldovei ca țară echivalentă. 

Cererea de includere este însoțită de un dosar tehnic care cuprinde toate informațiile necesare 

Comisiei pentru a se asigura că sunt întrunite condițiile privind normele de producere și sistemul de 

control pentru produsele destinate exportului către Comunitate, și anume: 

(a) informații generale privind dezvoltarea producției ecologice în țara terță respectivă, produsele 

obținute, suprafețele cultivate, regiunile de producție, numărul de producători și operațiunile de 

prelucrare a produselor alimentare efectuate; 

(b) indicarea tipului și a cantităților preconizate de produse ecologice și de produse alimentare 

ecologice destinate exportului în Comunitate; 

(c) standardele de producție aplicate în țara terță, precum și evaluarea echivalenței acestora cu 



standardele aplicate în Comunitate; 

(d) sistemul de control aplicat în țara terță, inclusiv activitățile de monitorizare și supraveghere 

realizate de autoritățile competente în țara terță, precum și evaluarea eficienței acestuia în 

comparație cu sistemul de control aplicat în Comunitate; 

(e) adresa web unde poate fi consultată lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, 

precum și un punct de contact unde sunt ușor accesibile informații privind situația operatorilor 

respectivi în ceea ce privește certificarea și categoriile de produse în cauză și altele; 

 (3)  Pe parcursul examinării unei cereri de includere în lista țărilor terțe recunoscute, precum și 

în orice moment ulterior includerii, Comisia poate solicita informații suplimentare, inclusiv 

prezentarea unuia sau a mai multor rapoarte de examinare la fața locului întocmite de experți 

independenți. Totodată, în cazul în care suspectează nereguli, Comisia poate organiza, pe baza unei 

evaluări a riscului, o examinare la fața locului, în vederea căreia desemnează experți. 

Comisia poate invita experți din țările terțe recunoscute să participe ca observatori la examinările 

la fața locului. 

În acest context Recunoașterea Republicii Moldova de către Comisia UE cu legislație conformă 

ar putea fi realizată în 2025. 

Totuși în cazul în care procesul de recunoaștere a Moldovei ca țară echivalentă o să fie de lungă 

durată armonizarea legislației naționale la aquis –ul Comunitar va permite organismelor de control, 

recunoscute de către Comisia Europeană să activeze în țări terțe, să solicite recunoașterea acestora 

de către Minister. 

Odată cu aprobarea proiectului de lege se vor abroga: 

Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95 - 97, art. 446); 

Legea nr. 48-XVI din 01.03.2007 pentru modificarea articolului 12 al Legii nr.115-XVI din 9 iunie 

2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 47 – 49, art. nr. 215); 

Legea nr. 26 din 24.02.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 

cu privire la producţia agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr. 65 - 68, art. 165). 

Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10.02.2016 pentru implementarea Legii cu privire la producţia 

agroalimentară ecologică; 

Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 22 septembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”; 

Totodată Hotărîrea Guvernului nr.884 din 22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” va fi ajustată la 

prevederile proiectului de lege; 

Proiectul de Lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea acesteia urmează să 

intre în  în vigoare la 1 ianuarie 2022. Guvernul, va elabora actele normative necesare executării 

prezentei legi și va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

Indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea va fi cantitatea de produs 

certificată și comercializată atît la nivel național cît și internațional. 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea 

 

 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă  

Principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă pe de o parte sunt producătorii; 

organismele de control iar de cealaltă parte sunt Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a 

Fertilizanților“; Instituția Publică Laboratorul Central Fitosanitar; 



Astfel, efectul implementării prevederilor proiectului de lege privind producţia agroalimentară 

ecologică şi etichetarea produselor ecologice vor fi resimţite diferit, de câteva grupuri social-

economice. 

Primul grup, reprezintă consumatorii, care îşi manifestă interesul firesc, asupra consumării 

produselor calitative, astfel protejând sănătatea. Astfel, prin instituirea unui sistem de control mai 

riguros consumatorii își vor căpăta încrederea în produsele ecologice. 

Al doilea grup, sunt agenţii economici ce își desfășoară activitatea în sectorul producţiei 

agroalimentare ecologice, care trebuie să respecte normele de producere şi comercializare şi să ia 

măsuri corective în caz de neconformare. Odată cu adoptarea proiectului de lege vor fi operate și 

modificări la Codul contravențional conform căruia produsele care nu vor fi conforme normelor de 

producere vor fi sancționate. Produsele ecologice vor pute fi comercializate cu o valoare adăugată. 

Al treilea grup, este reprezentat de organismele de control care trebuie să se conformeze sistemului 

de inspecție și certificare. 

În cazul în care organismelor de control, recunoscute de către Comisia Europeană să activeze în țări 

terțe, vor putea să solicite recunoașterea acestora de către Minister ceia ce înseamnă costuri 

suplimentare pentru stabilirea unui oficiu în țară, înregistrarea la nivel național ca persoană juridică 

și recrutarea personalului. Cu toate acestea odată ce vor activa în țară costurile de certificare se vor 

diminua din simplul motiv că inspectorii nu vor trebui pentru fiecare inspecție să vină de peste 

hotare. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor  

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 200 din 4 

septembrie 2019 a fost instituit Grupul de lucru pentru promovarea proiectului de Lege privind 

producția agroalimentara ecologică și etichetarea produselor ecologice. Grupul de lucru a fost 

format din 20 de persoane, reprezentanți ai tuturor instituțiilor care urmează a fi implicate în 

mecanismul de certificare a produselor ecologice, asociațiile de profi ONG-urile din domeniu. 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului 

şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de 

interese identificat) 

 

Atât agenții economici cît și organismele de control sectorul producţiei agroalimentare ecologice şi-

au exprimat opinia pozitivă vis-a-vis de intenția elaborării proiectului de Lege.  

Aceștia s - au expus asupra necesității urgentării alinierii legislației naționale la aquis-ul Uniunii 

Europene, în cadrul ședințelor Grupului de lucru instituit prin ordinul Ministerului nr. 200 din 4 

septembrie 2019 pentru promovarea proiectului de Lege privind producția agroalimentara ecologică 

și etichetarea produselor ecologice. 

În cadrul ședințelor Grupului de lucru sus menționat au participat operatorii din businessul 

alimentar asociațiile care îi reprezintă precum și organizații nonguvernamentale din sectorul 

agriculturii ecologice. Astfel, la ședințele date s-a precizat că acest document este binevenit şi 

necesar în contextul planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova şi va servi ca o 

bună călăuză în lucru pentru producătorii, importatorii și exportatorii.  

Urmează a fi consultate următoarele autorități: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Proprietatea Intelectuală 

La fel, consultarea Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, Centrului 

Național Anticorupție, Centrului de Armonizare a Legislaţiei de pe lîngă Ministerul Justiţiei, 

Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

De asemenea, pentru a asigura transparenţa în procesul decizional, AIR și proiectul Legii este plasat 

pe pagina-web oficială a Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

(http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7095) pentru a fi accesibil publicului larg, 

pentru consultare publică, prezentarea de propuneri şi obiecţii. Data publicării AIR a fost 6.02.2020 

iar data limită pentru comentarii 6.03.2020. 

Anexă  



Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 1 -2  

povara administrativă 0 -2  

fluxurile comerciale și investiționale 1 -2  

competitivitatea afacerilor 1 -2  

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

0 0  

concurența pe piață 1 0  

activitatea de inovare și cercetare 1 0  

veniturile și cheltuielile publice 0 0  

cadrul instituțional al autorităților publice 1 -1  

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 1 -1  

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 2 -2  

situația social-economică în anumite regiuni 2 -2  

situația macroeconomică 1 -1  

alte aspecte economice 1 -1  

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 2 -2  

nivelul de salarizare 1 -2  

condițiile și organizarea muncii 1 -1  

sănătatea și securitatea muncii 1 -1  

formarea profesională 1 -1  

inegalitatea și distribuția veniturilor 1 -1  

nivelul veniturilor populației 1 -1  

nivelul sărăciei 1 -1  

accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru 

persoanele social-vulnerabile 

1 -1  

diversitatea culturală și lingvistică 0 0  

partidele politice și organizațiile civice 0 0  

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

1 -1  

modul sănătos de viață al populației 1 -1  

nivelul criminalității și securității publice 0 0  

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0 0  

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor medicale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 0 0  

nivelul și calitatea educației populației 0 0  

conservarea patrimoniului cultural 0 0  

accesul populației la resurse culturale și participarea 

în manifestații culturale 

0 0  

accesul și participarea populației în activități sportive 0 0  

discriminarea 0 0  



alte aspecte sociale 0 0  

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

2 -2  

calitatea aerului 2 -2  

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

2 -2  

biodiversitatea 2 -2  

flora 2 -2  

fauna 2 -2  

peisajele naturale 2 -2  

starea și resursele solului 2 -2  

producerea și reciclarea deșeurilor 2 -2  

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

2 -2  

consumul și producția durabilă 2 0  

intensitatea energetică 1 0  

eficiența și performanța energetică 1 0  

bunăstarea animalelor 2 -1  

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

-2 -1  

utilizarea terenurilor 2 -1  

alte aspecte de mediu 0 -1  

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opțiune 

analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi 

pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată 

corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  

în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu 

pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b
1
) 

și, după caz,  b
2
), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

 



TABELUL DE CONCORDANŢĂ 

A PROIECTULUI HOTĂRÎRII DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA PROIECTUL LEGII PRIVIND PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ 

ECOLOGICĂ ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE 

 

1. Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

Regulamentul (UE) 625/2017 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 

legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 

2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 

1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a 

Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Articolele: 3 (pct. 3,4,5), 28, 29, 31, 32, 33); 

 

Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the 

application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 

396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of 

the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 

2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 

89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Articles: 3 (pct. 3,4,5), 28, 29, 31, 32, 33); 

 

Regulamentul Delegat (UE) 2019/478 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în 

ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontier; 

 

Regulamentul Delegat (UE) 2019/2127 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului 

în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții din Directivele 91/496/CEE, 97/78/CE și 2000/29/CE ale Consiliului; 

2. Titlul proiectului de act normativ național 

Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice. 

Draft of Government Decision on the approval of the draft of Law on organic agricultural food production and labeling of organic products. 

3. Gradul de compatibilitate 

Compatibil 

Actul Uniunii Europene 
 

Proiectul de act normativ 

naţional  

Gradul de 

compatibilit

ate 

Difere

nțele 

Obse

rvați

ile 

Autoritatea/ 

persoana 

responsabilă 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

TITLUL I OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII 

Articolul 1Obiect și domeniu de aplicare 

(1)  Prezentul regulament stabilește norme privind: 

(a) efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către 

autoritățile competente din statele membre; 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 



(b) finanțarea controalelor oficiale; 

(c) asistența și cooperarea administrativă între statele membre în vederea 

aplicării corecte a normelor menționate la alineatul (2); 

(d) efectuarea controalelor de către Comisie în statele membre și în țări terțe; 

(e) adoptarea condițiilor care trebuie îndeplinite de către animalele și bunurile 

care sunt introduse în Uniune dintr-o țară terță; 

(f) instituirea unui sistem de informații computerizat pentru gestionarea 

informațiilor și a datelor privind controalele oficiale. 

(2) Prezentul regulament se aplică controalelor oficiale efectuate pentru 

verificarea conformității cu normele instituite la nivelul Uniunii sau de către 

statele membre în vederea aplicării legislației Uniunii în domeniile referitoare 

la: 

(a) alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în orice etapă 

de producție, prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv normele care 

vizează asigurarea practicilor corecte în domeniul comerțului și protejarea 

intereselor și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea 

materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele; 

(b) diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG) 

pentru producerea de alimente și furaje; 

(c) furaje și siguranța furajelor, în orice etapă de producție, prelucrare și 

distribuție a furajelor și de utilizare a acestora, inclusiv normele care să asigure 

practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze sănătatea, interesele și 

informațiile consumatorilor; 

(d) cerințele cu privire la sănătatea animalelor; 

(e) prevenirea și minimizarea riscurilor pentru sănătatea umană și a animalelor 

determinate de subprodusele de origine animală și produsele derivate; 

(f) cerințele cu privire la bunăstarea animalelor; 

(g) măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 

(h) cerințele privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a 

plantelor și utilizarea durabilă a pesticidelor, cu excepția echipamentelor de 

aplicare a pesticidelor; 

(i) producția ecologică și etichetarea produselor ecologice; 

(j) utilizarea și etichetarea denumirilor de origine protejate, a indicațiilor 

geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate. 

(3) Prezentul regulament se aplică, de asemenea, controalelor oficiale efectuate 

în vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în normele menționate 

la alineatul (2) în cazul în care aceste cerințe sunt aplicabile animalelor și 

bunurilor care intră în Uniune sau care urmează să fie exportate din Uniune. 

(4) Prezentul regulament nu se aplică controalelor oficiale efectuate în vederea 



verificării conformității cu: 

(a) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; cu toate acestea, prezentul regulament 

se aplică controalelor în temeiul articolului 89 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, în cazul în care controalele respective identifică posibile practici 

frauduloase sau înșelătoare în ceea ce privește standardele de comercializare 

menționate la articolele 73-91 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; 

(b) Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ); 

(c) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ). 

(5)  Articolele 4, 5, 6, 8, articolul 12 alineatele (2) și (3), articolul 15, articolele 

18-27, 31-34, 37-42 și articolul 78, articolele 86-108, articolul 112 litera (b), 

articolul 130, precum și articolele 131-141 se aplică și altor activități oficiale 

efectuate de către autoritățile competente în conformitate cu prezentul 

regulament sau cu normele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol. 

Articolul 2 Controalele oficiale și alte activități oficiale 

(1)  În sensul prezentului regulament, „controale oficiale” înseamnă activități 

efectuate de autoritățile competente sau de organismele delegate sau 

persoanele fizice cărora li s-au delegat anumite atribuții oficiale de control în 

conformitate cu prezentul regulament pentru a verifica: 

(a) conformitatea operatorilor cu prezentul regulament și cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2); și 

(b) că animalele sau bunurile îndeplinesc cerințele stabilite în normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv pentru eliberarea unui certificat 

oficial sau a unui atestat oficial. 

(2) În sensul prezentului regulament, „alte activități oficiale” înseamnă 

activități diferite de controalele oficiale efectuate de autoritățile competente 

sau de organismele delegate sau persoanele fizice cărora li s-au delegat 

anumite alte activități oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv activități destinate să 

verifice prezența bolilor animalelor sau a organismelor dăunătoare plantelor, să 

prevină sau să limiteze răspândirea acestor boli ale animalelor sau organisme 

dăunătoare plantelor, să eradicheze respectivele boli ale animalelor sau 

organisme dăunătoare plantelor, să acorde autorizații sau aprobări și să 

elibereze certificate oficiale sau atestate oficiale. 
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Articolul 3  Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

1. „legislația privind alimentele” înseamnă legislația privind alimentele astfel 

cum este definită la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

2. „legislația privind furajele” înseamnă actele cu putere de lege și actele 

administrative care reglementează furajele în general și siguranța furajelor în 

3. autoritate competentă - organ 

central de specialitate al 

administraţiei publice, responsabil 

de reglementarea politicii 

guvernamentale în domeniile 

agriculturii, producerii și 

Parțial 

compatibil  

se  

armonizează 

doar pct. pct. 

3,4,5, 
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special, fie la nivelul Uniunii, fie la nivel național în orice etapă de producție, 

prelucrare și distribuție sau utilizare a furajelor; 

3. „autorități competente” înseamnă: 

(a) autoritățile centrale ale unui stat membru responsabile de organizarea 

controalelor oficiale și a altor activități oficiale, în conformitate cu prezentul 

regulament și cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) orice altă autoritate căreia i-a fost conferită respectiva responsabilitate; 

(c) după caz, autoritățile corespunzătoare dintr-o țară terță; 

4. „autoritate de control ecologic” înseamnă o organizație administrativă 

publică pentru producția ecologică și etichetarea produselor ecologice a unui 

stat membru căreia autoritățile competente i-au conferit, integral sau parțial, 

competențele lor privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului ( 3 ), inclusiv, după caz, autoritatea corespondentă 

dintr-o țară terță sau care funcționează într-o țară terță; 

5. „organism delegat” înseamnă o persoană juridică distinctă căreia autoritățile 

competente i-au delegat anumite atribuții oficiale de control sau anumite 

atribuții legate de alte activități oficiale; 

6. „proceduri de verificare a controalelor” înseamnă sistemele puse în aplicare 

și acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în vederea asigurării 

coerenței și eficacității controalelor oficiale și ale altor activități oficiale; 

7. „sistem de control” înseamnă un sistem care cuprinde autoritățile 

competente, precum și resursele, structurile, sistemele și procedurile instituite 

într-un stat membru pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale în 

conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la articolele 

18-27; 

8. „plan de control” înseamnă o descriere întocmită de autoritățile competente 

care conține informații privind structura și organizarea sistemului de control 

oficial și a modului său de funcționare și planificarea detaliată a controalelor 

oficiale care urmează să fie efectuate într-o perioadă de timp, în fiecare dintre 

domeniile reglementate de normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

9. „animale” înseamnă animale astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 

din Regulamentul (UE) 2016/429; 

10. „boală a animalelor” înseamnă boală astfel cum este definită la articolul 4 

punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/429; 

11. „bunuri” înseamnă tot ceea ce face obiectul uneia sau mai multor norme 

menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția animalelor; 

12. „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

13. „furaje” înseamnă furaje astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 

siguranței alimentelor; 
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din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

14. „subproduse de origine animală” înseamnă subproduse de origine animală 

astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 

1069/2009; 

15. „produse derivate” înseamnă produse derivate astfel cum sunt definite la 

articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; 

16. „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 

din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

17. „organisme dăunătoare plantelor” înseamnă organisme dăunătoare astfel 

cum sunt definite la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/2031; 

18. „produse de protecție a plantelor” înseamnă produse de protecție a 

plantelor astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

19. „produse de origine animală” înseamnă produse de origine animală astfel 

cum sunt definite la punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 

853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ); 

20. „materiale germinative” înseamnă materiale germinative astfel cum sunt 

definite la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) 2016/429; 

21. „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt definite la 

articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

22. „alte obiecte” înseamnă alte obiecte astfel cum sunt definite la articolul 2 

punctul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

23. „pericol” înseamnă orice agent sau condiție cu potențialul de a avea un 

efect advers asupra sănătății umane, animale sau a plantelor, asupra bunăstării 

animalelor sau asupra mediului; 

24. „risc” înseamnă o funcție a probabilității unui efect advers asupra sănătății 

umane, animale sau a plantelor, a bunăstării animale sau a mediului și a 

gravității efectului respectiv, determinat de un pericol; 

25. „certificare oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente 

atestă conformitatea cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

26. „inspector autorizat” înseamnă: 

(a) orice funcționar al autorităților competente autorizat de către acestea să 

semneze certificate oficiale; sau 

(b) orice altă persoană fizică autorizată de către autoritățile competente să 

semneze certificate oficiale în conformitate cu normele menționate la articolul 

1 alineatul (2); 

27. „certificat oficial” înseamnă un document scris sau electronic semnat de 



inspectorul autorizat și care asigură conformitatea cu una sau mai multe dintre 

cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

28. „atestat oficial” înseamnă orice etichetă, marcă sau altă formă de atestare 

emisă de operatori aflați sub supravegherea autorităților competente prin 

controale oficiale dedicate sau chiar de către autoritățile competente și care 

oferă asigurarea conformității cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute 

de prezentul regulament sau de normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

29. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are una sau mai 

multe dintre obligațiile prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul 

(2); 

30. „audit” înseamnă o examinare sistematică și independentă menită să 

stabilească dacă activitățile și rezultatele lor respectă dispozițiile stabilite 

anterior și dacă aceste dispoziții sunt puse în aplicare cu eficiență și permit 

atingerea obiectivelor; 

31. „rating” înseamnă o clasificare a operatorilor pe baza unei evaluări a 

conformității acestora cu criteriile de rating; 

32. „medic veterinar oficial” înseamnă un medic veterinar desemnat de către o 

autoritate competentă fie în calitate de angajat, fie într-o altă calitate, și care 

deține calificările corespunzătoare în vederea efectuării de controale oficiale și 

alte activități oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu normele 

relevante menționate la articolul 1 alineatul (2); 

33. „inspector fitosanitar oficial” înseamnă o persoană fizică desemnată de 

către o autoritate competentă fie în calitate de angajat, fie într-o altă calitate, și 

care a fost format corespunzător în vederea efectuării de controale oficiale și 

alte activități oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu normele 

relevante menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g); 

34. „material cu risc specificat” înseamnă material cu risc specificat astfel cum 

este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 

999/2001; 

35. „călătorie de lungă durată” înseamnă o călătorie de lungă durată astfel cum 

este definită la articolul 2 litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005; 

36. „echipament de aplicare a pesticidelor” înseamnă un echipament de 

aplicare a pesticidelor astfel cum este definit la articolul 3 punctul 4 din 

Directiva 2009/128/CE; 

37. „transport” înseamnă un număr de animale sau o cantitate de bunuri 

incluse în același certificat oficial, atestat oficial sau orice alt document, 

transportate cu același mijloc de transport și provenind din același teritoriu sau 

din aceeași țară terță și, cu excepția bunurilor supuse normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2) litera (g), fiind de același tip, aceeași clasă sau aceeași 



descriere; 

38. „post de inspecție la frontieră” înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile 

existente în acest loc, desemnat de un stat membru pentru efectuarea 

controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 alineatul (1); 

39. „punct de ieșire” înseamnă un post de inspecție la frontieră sau orice alt loc 

desemnat de către un stat membru prin care animalele care intră sub incidența 

Regulamentului (CE) nr. 1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii; 

40. „introducere în Uniune” sau „intrare în Uniune” înseamnă acțiunea de a 

introduce animale și bunuri într-unul din teritoriile enumerate în anexa I la 

prezentul regulament din afara teritoriilor respective, cu excepția cazurilor 

reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) 

pentru care aceasta înseamnă acțiunea de a introduce bunuri pe „teritoriul 

Uniunii” astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf 

din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

41. „control documentar” înseamnă examinarea certificatelor oficiale, a 

atestatelor oficiale și a altor documente, inclusiv a documentelor de natură 

comercială, care trebuie să însoțească transportul, astfel cum se prevede în 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2), respectiv la articolul 56 

alineatul (1) sau în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu 

articolul 77 alineatul (3), cu articolul 126 alineatul (3), cu articolul 128 

alineatul (1) și cu articolul 129 alineatul (1); 

42. „control de identitate” înseamnă o inspecție vizuală efectuată pentru a 

verifica dacă conținutul și etichetele unui transport, inclusiv marcajele de pe 

animale, sigiliile și mijloacele de transport, corespund informațiilor furnizate 

în certificatele oficiale, în atestatele oficiale și în alte documente de însoțire; 

43. „control fizic” înseamnă un control asupra animalelor sau a bunurilor și, 

după caz, verificări ale ambalajelor, ale mijloacelor de transport, ale etichetelor 

și ale temperaturii, prelevarea de eșantioane în vederea analizării, testării sau 

diagnosticării și orice alt control necesar pentru verificarea respectării 

normelor menționate la articolul 1 alineatul (2); 

44. „tranzit” înseamnă deplasarea dintr-o țară terță în altă țară terță trecând, 

sub supraveghere vamală, printr-unul din teritoriile din anexa I sau dintr-unul 

din teritoriile enumerate în anexa I într-un alt teritoriu enumerat în anexa I, 

trecând prin teritoriul unei țări terțe, cu excepția normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2) litera (g) în raport cu care „tranzit” înseamnă una dintre 

următoarele: 

(a) deplasarea dintr-o țară terță în altă țară terță, astfel cum este definită la 

articolul 1 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, 

trecând, sub supraveghere vamală, prin „teritoriul Uniunii”, astfel cum este 



definit la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf din regulamentul respectiv; 

sau 

(b) deplasarea din „teritoriul Uniunii” în altă parte a „teritoriului Uniunii”, 

astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) 2016/2031, trecând prin teritoriul unei țări terțe, astfel cum 

este definit la articolul 1 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul 

respectiv; 

45. „supraveghere de către autoritățile vamale” înseamnă supraveghere vamală 

astfel cum este definită la articolul 5 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 

952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ); 

46. „control efectuat de către autoritățile vamale” înseamnă un control vamal 

astfel cum este definit la articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 

952/2013; 

47. „reținere oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente se 

asigură că animalele și bunurile care fac obiectul controalelor oficiale nu sunt 

deplasate sau alterate până la luarea unei decizii cu privire la destinația lor; 

această procedură include depozitarea de către operatori conform indicațiilor și 

sub controlul autorităților competente; 

48. „jurnal de călătorie” înseamnă documentul menționat la punctele 1-5 din 

anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005; 

49. „personal auxiliar oficial” înseamnă un reprezentant al autorităților 

competente format în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul articolului 

18 și angajat să exercite anumite atribuții oficiale de control sau anumite 

atribuții aferente altor activități oficiale; 

50. „carne și organe comestibile” înseamnă, în sensul articolului 49 alineatul 

(2) litera (a) din prezentul regulament, produsele enumerate în subcapitolele 

0201-0208 din partea II secțiunea I capitolul 2 din anexa I la Regulamentul 

(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ( 6 ); 

51. „marcă de sănătate” înseamnă o marcă aplicată după ce au fost efectuate 

controalele oficiale menționate la articolul 18 alineatul (2) literele (a) și (c) și 

care atestă faptul că carnea este adecvată pentru consumul uman. 

CAPITOLUL I  Autoritățile competente 

Articolul 4 Desemnarea autorităților competente 

(1)  Pentru fiecare dintre domeniile reglementate prin normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2), statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile 

competente cărora le conferă responsabilitatea de a organiza sau de a efectua 

controale oficiale și alte activități oficiale. 

(2)  În cazul în care, pentru aceeași zonă, un stat membru conferă 

responsabilitatea de a organiza sau de a efectua controale oficiale sau alte 
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activități oficiale mai multor autorități competente, la nivel național, regional 

sau local, sau în cazul în care autoritățile competente desemnate în 

conformitate cu alineatul (1) pot transfera, în această calitate, responsabilități 

specifice privind controalele oficiale sau alte activități oficiale altor autorități 

publice, statul membru respectiv: 

(a) asigură o coordonare eficientă și eficace între toate autoritățile implicate, 

precum și coerența și eficacitatea controalelor oficiale sau a altor activități 

oficiale pe teritoriul său; și 

(b) desemnează o singură autoritate, în conformitate cu cerințele 

constituționale din statele membre, responsabilă pentru coordonarea cooperării 

și a contactelor cu Comisia și cu alte state membre în ceea ce privește 

controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate în fiecare dintre 

domeniile reglementate de normele menționate la articolul 1 alineatul (2). 

(3)  Autoritățile competente responsabile pentru verificarea respectării 

normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (i) pot conferi anumite 

responsabilități aferente controalelor oficiale sau altor activități oficiale uneia 

sau mai multor autorități de control ecologic. În astfel de cazuri ele atribuie un 

număr de cod pentru fiecare dintre aceste autorități de control. 

(4)  Statele membre se asigură că informează Comisia privind detaliile de 

contact și orice modificări în ceea ce privește: 

(a) autoritățile competente desemnate în conformitate cu alineatul (1); 

(b) autoritățile unice desemnate în conformitate cu alineatul (2) litera (b); 

(c) autoritățile de control ecologic menționate la alineatul (3); 

(d) organismele delegate menționate la articolul 28 alineatul (1). Informațiile 

menționate la primul paragraf se pun și la dispoziția publicului de către statele 

membre, inclusiv pe internet. 

Articolul 5 Obligații generale privind autoritățile competente și autoritățile de 

control ecologic 

(1)  Autoritățile competente și autoritățile de control ecologic: 

(a) dispun de proceduri și/sau sisteme în vederea asigurării eficacității și a 

caracterului adecvat ale controalelor oficiale și ale altor activități oficiale; 

(b) dispun de proceduri și/sau sisteme în vederea asigurării imparțialității, a 

calității și a coerenței controalelor oficiale și ale altor activități oficiale la toate 

nivelurile; 

(c) dispun de proceduri și/sau sisteme în vederea asigurării faptului că 

personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale nu este 

afectat de conflict de interese; 

(d) dețin sau au acces la o capacitate adecvată de laborator pentru analizare, 

testare și diagnosticare; 
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(e) dețin sau au acces la un număr suficient de angajați cu calificări și 

experiență corespunzătoare, astfel încât controalele oficiale și alte activități 

oficiale să poată fi efectuate în mod eficient și eficace; 

(f) dispun de mijloace și echipamente adecvate și întreținute în mod 

corespunzător în vederea asigurării unei efectuări eficiente și eficace a 

controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către personal; 

(g) dețin competențele legale în vederea efectuării controalelor oficiale și a 

altor activități oficiale și a aplicării măsurilor prevăzute în prezentul 

regulament și în normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(h) dispun de proceduri juridice în vigoare în vederea asigurării accesului 

personalului la sediile operatorilor și la documentele păstrate de operatori, 

astfel încât să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător; 

(i) dispun de planuri pentru situații de urgență și sunt pregătite să aplice astfel 

de planuri în caz de urgență, după caz în conformitate cu normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2). 

(2)  Orice numire a unui medic veterinar oficial se face în scris și precizează 

controalele oficiale și celelalte activități oficiale și atribuții aferente pentru care 

se face numirea. Cerințele autorităților competente pentru personal prevăzute 

de prezentul regulament, inclusiv cerința de a nu fi afectat de conflicte de 

interes, se aplică tuturor medicilor veterinari oficiali. 

(3)  Orice numire a unui inspector fitosanitar oficial se face în scris și 

precizează controalele oficiale și celelalte activități oficiale și atribuții aferente 

pentru care se face numirea. Cerințele impuse prin prezentul regulament 

personalului autorităților competente, inclusiv cerința de a nu se găsi într-o 

situație de conflict de interese, se aplică tuturor inspectorilor fitosanitari 

oficiali. 

(4)  Personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale: 

(a) beneficiază, pentru domeniul său de competență, de programe adecvate de 

formare care să le permită exercitarea atribuțiilor în mod competent și 

efectuarea de controale oficiale și alte activități oficiale într-un mod coerent; 

(b) este permanent la curent cu evoluțiile din domeniul său de competență și 

beneficiază de programe periodice de formare suplimentară, după necesități; și 

(c) beneficiază de formare în domeniile prevăzute la capitolul I din anexa II și 

cu privire la obligațiile autorităților competente care decurg din prezentul 

regulament, după caz. 

Autoritățile competente, autoritățile de control ecologic și organismele 

delegate elaborează și implementează programe de formare pentru a se asigura 

că personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale 

beneficiază de programele de formare menționate la literele (a), (b) și (c). 



(5)  În cazul în care, în cadrul serviciilor unei autorități competente, mai multe 

unități sunt abilitate să efectueze controale oficiale sau alte activități oficiale, 

se asigură o coordonare și o cooperare eficiente și eficace între diferitele 

unități. 

Articolul 6 Auditurile autorităților competente 

(1)  Pentru a garanta respectarea de către autoritățile competente a prezentului 

regulament, acestea efectuează audituri interne sau solicită efectuarea auditării 

lor și iau măsurile necesare având în vedere rezultatele respectivelor audituri. 

(2)  Auditurile menționate la alineatul (1) fac obiectul unei analize 

independente și se realizează într-un mod transparent. 
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Articolul 7 Cale de atac 

Deciziile luate de autoritățile competente în conformitate cu articolul 55, cu 

articolul 66 alineatele (3) și (6), cu articolul 67, cu articolul 137 alineatul (3) 

litera (b) și cu articolul 138 alineatele (1) și (2) cu privire la persoanele fizice 

sau juridice fac obiectul dreptului acestor persoane de a exercita o cale de atac 

în conformitate cu dreptul intern. 

Dreptul de a exercita o cale de atac nu aduce atingere obligației autorităților 

competente de a lua măsuri prompte în vederea eliminării sau a limitării 

riscurilor pentru sănătatea umană, cea a animalelor sau a plantelor ori pentru 

bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a 

plantelor, și pentru mediu, în conformitate cu prezentul regulament și cu 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2). 
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Articolul 8 Obligațiile de confidențialitate ale autorităților competente 

(1) Autoritățile competente se asigură, sub rezerva dispozițiilor de la alineatul 

(3), că informațiile obținute în cadrul realizării sarcinilor lor în contextul 

controalelor oficiale și al altor activități oficiale nu sunt divulgate unor părți 

terțe atunci când, în temeiul dreptului intern sau legislației Uniunii, 

respectivele informații, prin natura lor, intră sub incidența secretului 

profesional. 

În acest scop, statele membre se asigură că membrilor personalului și altor 

persoane angajate în cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale le 

revin obligații de confidențialitate corespunzătoare. 

(2) Alineatul (1) se aplică și autorităților de control ecologic, organismelor 

delegate și persoanelor fizice cărora li s-au delegat atribuții specifice de 

control și laboratoarelor oficiale. 

(3) Cu excepția cazului în care există un interes public superior care justifică 

divulgarea informațiilor care intră sub incidența secretului profesional astfel 

cum se menționează la alineatul (1) și fără a aduce atingere cazurilor în care 

divulgarea este impusă prin legislația Uniunii sau legislația națională, 
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informațiile respective includ informații a căror divulgare ar aduce atingere: 

(a) obiectivelor activităților de inspecție, de investigație și de audit; 

(b) protejării intereselor comerciale ale unui operator sau ale oricărei alte 

persoane fizice sau juridice; sau 

(c) protejării procedurilor judiciare și a consultanței juridice. 

(4) Atunci când determină dacă există vreun interes public superior care 

justifică dezvăluirea unor informații care intră sub incidența secretului 

profesional astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile competente 

țin cont, printre altele, de riscurile posibile pentru sănătatea oamenilor, 

animalelor sau plantelor sau pentru mediu și de natura, gravitatea și amploarea 

unor asemenea riscuri. 

(5) Obligațiile de confidențialitate prevăzute la prezentul articol nu împiedică 

autoritățile competente să publice sau să pună la dispoziția publicului în orice 

alt mod informații cu privire la rezultatul controalelor oficiale privind 

operatorii individuali, fără a aduce atingere cazurilor în care divulgarea este 

impusă prin legislația Uniunii sau legislația națională, cu condiția îndeplinirii 

următoarelor condiții: 

(a) operatorul în cauză are posibilitatea de a prezenta observații cu privire la 

informațiile pe care autoritatea competentă intenționează să le publice sau să le 

pună la dispoziția publicului în alt mod, înainte de publicare sau difuzare, 

ținând cont de urgența situației; și 

(b) informațiile care sunt publicate sau puse la dispoziția publicului în alt mod 

iau în considerare observațiile formulate de către operatorul în cauză sau sunt 

publicate sau difuzate împreună cu aceste observații. 

CAPITOLUL II Controalele oficiale 

Secțiunea I Condiții generale 

Articolul 9 Norme generale privind controalele oficiale 

(1)  Autoritățile competente efectuează periodic controale oficiale asupra 

tuturor operatorilor, în funcție de riscuri și cu o frecvență corespunzătoare, 

luând în considerare: 

(a) riscurile identificate asociate cu: 

(i) animalele și bunurile; 

(ii) activitățile controlate de operatori; 

(iii) locul de desfășurare a activităților sau a operațiunilor operatorilor; 

(iv) utilizarea unor produse, procedee, materiale sau substanțe care pot 

influența siguranța, integritatea și salubritatea alimentelor sau siguranța 

furajelor, sănătatea sau bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor sau care, în 

ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, pot avea un impact 

negativ și asupra mediului; 
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(b) orice informație care indică probabilitatea că consumatorii ar putea fi 

induși în eroare, în special în ceea ce privește natura, identitatea, proprietățile, 

compoziția, cantitatea, durabilitatea, țara de origine sau locul de proveniență, 

metoda de fabricație sau producție a alimentelor; 

 (c) antecedentele operatorilor în ceea ce privește rezultatele controalelor 

oficiale efectuate asupra acestora și conformitatea lor cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2); 

(d) fiabilitatea și rezultatele controalelor proprii care au fost efectuate de către 

operatori sau de către un terț la cererea lor, inclusiv, dacă este cazul, de 

sisteme private de asigurare a calității, în vederea verificării respectării 

normelor menționate la articolul 1 alineatul (2); și 

(e) orice informații care ar putea indica neconformitatea cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2). 

(2) Autoritățile competente efectuează controale oficiale periodic, cu frecvența 

corespunzătoare determinată în funcție de riscuri, în vederea identificării 

posibilelor cazuri de încălcare intenționată, prin practici înșelătoare sau 

frauduloase, a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) și luând în 

considerare informațiile privind aceste cazuri de încălcare furnizate prin 

mecanismele de asistență administrativă prevăzute la articolele 102-108, 

precum și orice alte informații care indică posibilitatea acestor cazuri de 

încălcare. 

(3)  Controalele oficiale efectuate înainte de introducerea pe piață sau de 

punerea în circulație a anumitor animale și bunuri în vederea eliberării 

certificatelor oficiale sau a atestatelor oficiale prevăzute în normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2) drept condiție pentru introducerea pe piață sau 

circulația animalelor sau a bunurilor se efectuează în conformitate cu 

următoarele două condiții: 

(a) normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) actele delegate și de punere în aplicare relevante adoptate de către Comisie 

în conformitate cu articolele 18-27. 

(4)  Controalele oficiale se efectuează fără notificare prealabilă, cu excepția 

cazului în care această notificare este necesară și justificată în mod 

corespunzător pentru efectuarea controlului oficial. În ceea ce privește 

controalele oficiale la cererea operatorului, autoritatea competentă poate 

decide dacă controlul oficial trebuie efectuat cu sau fără notificare prealabilă. 

Controalele oficiale cu notificare prealabilă nu împiedică efectuarea de 

controale oficiale fără notificare prealabilă. 

(5)  Controalele oficiale se efectuează, pe cât posibil, în așa fel încât sarcina 

administrativă care revine operatorilor și perturbarea activității acestora să fie 



minime, fără însă să fie afectată negativ eficacitatea respectivelor controale. 

(6)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale în același mod, 

ținând cont de necesitatea adaptării controalelor la situațiile specifice, 

indiferent dacă animalele și bunurile în cauză: 

(a) sunt disponibile pe piața Uniunii, indiferent dacă provin din statul membru 

în care se efectuează controalele oficiale sau dintr-un alt stat membru; sau 

(b) urmează să fie exportate din Uniune; sau 

(c) intră în Uniune. 

(7) În măsura strict necesară pentru organizarea controalelor oficiale, statele 

membre de destinație pot impune operatorilor care dețin animale sau bunuri 

livrate lor dintr-un alt stat membru obligația de a raporta sosirea acestor 

animale sau bunuri. 

Articolul 10 

Operatorii, procedeele și activitățile care fac obiectul controalelor oficiale 

(1)  În măsura necesară pentru a asigura respectarea normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale 

asupra: 

(a) animalelor și bunurilor în orice stadiu de producție, prelucrare, distribuție și 

utilizare; 

(b) substanțelor, a materialelor sau a altor obiecte care pot influența 

caracteristicile sau sănătatea animalelor și ale bunurilor și privind 

conformitatea acestora cu cerințele aplicabile în orice stadiu de producție, 

prelucrare, distribuție și utilizare; 

(c) operatorilor în ceea ce privește activitățile, inclusiv deținerea animalelor, 

echipamentele, mijloacele de transport, sediile și alte locuri pe care le 

controlează, precum și împrejurimile acestora și documentația aferentă. 

(2)  Fără a aduce atingere normelor privind listele sau registrele existente 

instituite pe baza normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile 

competente redactează și mențin la zi o listă de operatori. În cazul în care 

există deja în alte scopuri, această listă sau acest registru se poate utiliza și în 

sensul prezentului regulament. 

(3) Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 144 pentru 

modificarea prezentului regulament în ceea ce privește definirea categoriilor 

de operatori care sunt scutiți de includerea pe lista operatorilor menționată la 

alineatul (2) din prezentul articol în cazul în care includerea lor pe o astfel de 

listă ar constitui o sarcină administrativă disproporționată pentru aceștia 

comparativ cu riscurile legate de activitățile lor. 
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Articolul 11 Transparența controalelor oficiale 

(1) Autoritățile competente efectuează controale oficiale cu un nivel ridicat de 
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transparență și pun la dispoziția publicului, inclusiv prin publicarea pe internet, 

cel puțin o dată pe an, informații relevante cu privire la organizarea și 

efectuarea controalelor oficiale. 

De asemenea, autoritățile asigură publicarea periodică și în timp util a 

informațiilor cu privire la: 

(a) tipul, numărul și rezultatele controalelor oficiale; 

(b) tipul și numărul cazurilor de neconformitate constatate; 

(c) tipul și numărul cazurilor în care autoritățile competente au luat măsuri în 

conformitate cu articolul 138; și 

(d) tipul și numărul cazurilor în care au fost aplicate sancțiunile prevăzute la 

articolul 139. 

Informațiile menționate la literele (a)-(d) de la al doilea paragraf din prezentul 

alineat pot fi furnizate, după caz, prin publicarea raportului anual menționat la 

articolul 113 alineatul (1). 

(2)  Autoritățile competente stabilesc proceduri pentru a se asigura că orice 

inexactitate în informațiile puse la dispoziția publicului este corectată în mod 

corespunzător. 

(3)  Autoritățile competente pot să publice sau să pună la dispoziția publicului 

în alt mod informații cu privire la ratingul operatorilor individuali pe baza 

rezultatelor unuia sau mai multor controale oficiale, cu condiția îndeplinirii 

următoarelor condiții: 

(a) criteriile de rating sunt obiective, transparente și disponibile public; și 

(b) există măsuri corespunzătoare de asigurare a echității, coerenței și 

transparenței procesului de rating. 

armonizat în 
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Articolul 12 Procedurile de control documentate 

(1) Autoritățile competente efectuează controale oficiale în conformitate cu 

anumite proceduri documentate. 

Procedurile respective vizează domeniile tematice pentru procedurile de 

control prevăzute la capitolul II din anexa II și conțin instrucțiuni pentru 

personalul care efectuează controale oficiale. 

(2) Autoritățile competente dispun de proceduri de verificare a controalelor. 

(3)  Autoritățile competente: 

(a) aplică măsuri corective în toate cazurile în care procedurile prevăzute la 

alineatul (2) identifică deficiențe; și 

(b) actualizează procedurile documentate prevăzute la alineatul (1), după caz. 

(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de asemenea, organismelor delegate și 

autorităților de control ecologic. 
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Articolul 13 Rapoarte scrise ale controalelor oficiale 

(1)  Autoritățile competente întocmesc rapoarte scrise pentru fiecare control 
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oficial pe care îl efectuează. Respectivele rapoarte pot fi prezentate pe suport 

de hârtie sau în format electronic. 

Rapoartele respective conțin: 

(a) o descriere a scopului controalelor oficiale; 

(b) metodele de control aplicate; 

(c) rezultatele controalelor oficiale; și 

(d) după caz, măsurile pe care autoritățile competente le solicită operatorului în 

cauză, ca urmare a controalelor oficiale efectuate de către acestea. 

(2)  Cu excepția cazului în care scopul anchetelor judiciare sau protejarea 

procedurilor instanței necesită o altă abordare, operatorii supuși unui control 

oficial primesc, la cerere, o copie a raportului prevăzut la alineatul (1), cu 

excepția cazului în care s-a emis un certificat oficial sau un atestat oficial. 

Autoritățile competente informează în scris cu promptitudine operatorul cu 

privire la orice caz de neconformitate identificat prin controalele oficiale. 

(3)  În cazul în care controalele oficiale impun prezența permanentă sau 

periodică a personalului sau a reprezentanților autorităților competente la 

sediul operatorului, rapoartele prevăzute la alineatul (1) se întocmesc cu o 

frecvență care să permită autorităților competente și operatorului: 

(a) să fie informați periodic cu privire la nivelul de conformitate; și 

(b) să fie informați cu promptitudine cu privire la orice caz de neconformitate 

identificat prin intermediul controalelor oficiale. 

(4)  Alineatele (1), (2) și (3) se aplică de asemenea organismelor delegate, 

autorităților de control ecologic și persoanelor fizice cărora li s-au delegat 

anumite atribuții oficiale de control. 

armonizat în 
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Articolul 14Metodele și tehnicile de control oficial 

Metodele și tehnicile de control oficiale includ, după caz: 

(a) o examinare a controalelor pe care operatorii le dețin și a rezultatelor 

obținute; 

(b) o inspecție: 

(i) a echipamentelor, a mijloacelor de transport, a sediilor și a altor locuri pe 

care le controlează, precum și a împrejurimilor acestora; 

(ii) a animalelor și bunurilor, inclusiv a bunurilor semifinite, a materiilor 

prime, a ingredientelor, a adjuvanților tehnologici și a altor produse utilizate 

pentru prepararea și producerea de bunuri sau pentru hrănirea sau tratarea 

animalelor; 

(iii) a produselor și procedeelor de curățare și de întreținere; 

(iv) a trasabilității, a etichetării, a prezentării, a publicității și a materialelor de 

ambalare relevante, inclusiv a materialelor destinate să intre în contact cu 

alimentele; 
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(c) controale privind condițiile de igienă la sediile operatorilor; 

(d) o evaluare a procedurilor privind bunele practici de fabricație, bunele 

practici de igienă, bunele practici agricole și a procedurilor bazate pe 

principiile analizei riscurilor și a punctelor critice de control (HACCP) 

(e) o examinare a documentelor, a rapoartelor de trasabilitate și a altor 

înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea respectării normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv, dacă este cazul, documente de 

însoțire a alimentelor, a furajelor și a oricăror substanțe sau materiale care intră 

sau ies dintr-o unitate; 

(f) interviuri cu operatorii și cu personalul acestora; 

(g) verificarea măsurătorilor efectuate de operator și a altor rezultate ale 

testării; 

(h) eșantionare, analiză, diagnosticare și teste; 

(i) audituri ale operatorilor; 

(j) orice altă activitate necesară în vederea identificării cazurilor de 

neconformitate. 

Articolul 15 Obligațiile operatorilor 

(1)  În măsura în care este necesar în vederea efectuării controalelor oficiale 

sau a altor activități oficiale, în cazul în care autoritățile competente solicită 

aceasta, operatorii oferă personalului din cadrul autorităților competente acces: 

(a) la echipamentele, mijloacele de transport, sediile și alte locuri pe care le 

controlează, precum și la împrejurimile acestora; 

(b) la sistemele lor computerizate de gestionare a informațiilor; 

(c) la animalele și bunurile pe care le controlează; 

(d) la documente și la orice alte informații relevante. 

(2)  În timpul desfășurării controalelor oficiale și a altor activități oficiale, 

operatorii asistă personalul din cadrul autorităților competente și al 

autorităților de control ecologic și cooperează în îndeplinirea sarcinilor 

acestora. 

(3)  În plus față de obligațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), operatorul 

responsabil pentru un transport care intră în Uniune pune la dispoziție pe 

suport de hârtie sau în format electronic și fără întârziere toate informațiile 

privind animalele și bunurile. 

(4)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind cooperarea și schimbul de informații între operatori și 

autoritățile competente aferente sosirii și descărcării animalelor și bunurilor 

menționate la articolul 47 alineatul (1) atunci când este necesar să asigure 

identificarea completă a acestora și efectuarea cu eficiență a controalelor 

oficiale asupra acestor animale și bunuri. Respectivele acte de punere în 
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aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 145 alineatul (2). 

(5)  În sensul articolului 10 alineatul (2) și sub rezerva articolului 10 alineatul 

(3), operatorii furnizează autorităților competente cel puțin următoarele detalii 

actualizate: 

(a) denumirea și forma lor juridică; și 

(b) activitățile specifice pe care le desfășoară, inclusiv activitățile desfășurate 

prin intermediul comunicării la distanță și locurile pe care le controlează. 

(6)  Obligațiile care revin operatorilor conform prezentului articol se aplică și 

în cazul în care controalele oficiale și alte activități oficiale sunt efectuate de 

medici veterinari oficiali, inspectori fitosanitari oficiali, organisme delegate, 

autorități de control și persoane fizice cărora li s-au delegat anumite atribuții 

oficiale de control sau anumite atribuții aferente altor activități oficiale. 

Secțiunea II Cerințe suplimentare pentru controale oficiale și alte acțiuni 

oficiale în anumite domenii 

Articolul 16 Cerințe suplimentare 

(1)  În domeniile reglementate de normele prevăzute la prezenta secțiune, 

normele respective se aplică în plus față de celelalte norme prevăzute în 

prezentul regulament. 

(2)  La adoptarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare prevăzute 

în prezenta secțiune, Comisia ține seama de: 

(a) experiența acumulată de către autoritățile competente și operatorii din 

sectorul alimentar și al furajelor în ceea ce privește aplicarea procedurilor 

menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului ( 7 ) și la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 

183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ); 

(b) evoluțiile științifice și tehnologice; 

(c) așteptările consumatorilor cu privire la compoziția alimentelor și 

modificările modelelor de consum alimentar; 

(d) riscuri la adresa sănătății umane, animale și a plantelor asociate cu animale 

și bunuri; și 

(e) informații privind posibile cazuri de încălcare intenționată prin intermediul 

unor practici frauduloase sau înșelătoare. 

(3)  La adoptarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare prevăzute 

în prezenta secțiune și în măsura în care aceasta nu împiedică îndeplinirea 

obiectivelor urmărite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), 

Comisia ține cont și de următoarele elemente: 

(a) necesitatea de a se facilita aplicarea actelor delegate și a actelor de punere 

în aplicare, ținând cont de natura și de dimensiunea întreprinderilor mici; 
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(b) necesitatea de a se oferi posibilitatea utilizării în continuare a metodelor 

tradiționale în orice stadiu al producției, al prelucrării sau al distribuției 

alimentelor și în producția de alimente tradiționale; și 

(c) necesitățile operatorilor situați în regiuni supuse unor constrângeri 

geografice specifice. 

Articolul 17 Definiții specifice 

În sensul articolului 18: 

(a) „sub responsabilitatea medicului veterinar oficial” înseamnă că medicul 

veterinar oficial atribuie efectuarea unei acțiuni personalului auxiliar oficial; 

(b) „sub supravegherea medicului veterinar oficial” înseamnă că o acțiune se 

execută de către personalul auxiliar oficial sub responsabilitatea medicului 

veterinar oficial și medicul veterinar oficial este prezent la fața locului în 

perioada necesară executării respectivei acțiuni; 

(c) „inspecție ante-mortem” înseamnă verificarea, înaintea activităților de 

sacrificare, a cerințelor de sănătate umană și a animalelor și de bunăstare a 

animalelor, inclusiv, după caz, examinarea clinică a fiecărui animal și 

verificarea informației privind lanțul alimentar menționată în secțiunea III din 

anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004; 

(d) „inspecție post-mortem” înseamnă verificarea în abator sau în unitatea de 

prelucrare a vânatului a conformității cu cerințele aplicabile: 

(i) carcaselor, astfel cum sunt definite la punctul 1.9 din anexa I la 

Regulamentul (CE) nr. 853/2004, și organelor, astfel cum sunt definite la 

punctul 1.11 din respectiva anexă, cu scopul de a decide dacă carnea este 

adecvată pentru consumul uman; 

(ii) înlăturării în condiții de siguranță a materialului cu risc determinat; și 

(iii) sănătății și bunăstării animalelor. 
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Articolul 18 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse 

de origine animală destinate consumului uman 

(1)  Controalele oficiale efectuate pentru a verifica conformitatea cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament referitoare la 

produsele de origine animală destinate consumului uman cuprind verificarea 

conformității cu cerințele prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 852/2004, (CE) 

nr. 853/2004, (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1099/2009, după caz. 

(2)  Controalele oficiale menționate la alineatul (1) efectuate în legătură cu 

producția de carne includ: 

(a) inspecția ante-mortem efectuată în abator de către un medic veterinar 

oficial care poate să fie asistat, în ceea ce privește preselecția animalelor, de 

personal auxiliar oficial format în acest scop; 
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(b) prin derogare de la litera (a), în ceea ce privește păsările de curte și 

lagomorfele, inspecția ante-mortem efectuată de un medic veterinar oficial, 

sub supravegherea medicului veterinar oficial sau, atunci când se oferă la fața 

locului suficiente garanții, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial; 

(c) inspecția post-mortem efectuată de un medic veterinar oficial, sub 

supravegherea medicului veterinar oficial sau, atunci când se oferă la fața 

locului suficiente garanții, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial; 

(d) celelalte controale oficiale efectuate în abatoare, uzine de tranșare și unități 

de prelucrare a vânatului de către un medic veterinar oficial, sub 

supravegherea medicului veterinar oficial sau, atunci când se oferă la fața 

locului suficiente garanții, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, în 

vederea verificării conformității cu cerințele aplicabile privind: 

(i) igiena producției de carne; 

(ii) prezența reziduurilor de medicamente veterinare și a contaminanților în 

produsele de origine animală destinate consumului uman; 

 (iii) auditarea bunelor practici de igienă și a procedurilor care au la bază 

principiile HACCP; 

(iv) testele de laborator pentru detectarea prezenței agenților zoonotici și a 

bolilor animalelor și pentru verificarea conformității cu criteriile 

microbiologice definite la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 

2073/2005 al Comisiei ( 9 ); 

(v) manipularea și eliminarea subproduselor de origine animală și a 

materialului cu risc specificat; 

(vi) sănătatea și bunăstarea animalelor. 

(3) Pe baza unei analize a riscurilor, autoritatea competentă poate permite 

personalului abatorului să asiste la îndeplinirea atribuțiilor aferente 

controalelor oficiale menționate la alineatul (2) în unitățile de sacrificare a 

păsărilor de curte sau a lagomorfelor sau, în unitățile care sacrifică animale din 

alte specii, să îndeplinească atribuții specifice de eșantionare și testare 

privitoare la astfel de controale, cu condiția ca personalul: 

(a) să acționeze independent de personalul productiv al abatorului; 

(b) să fi fost format în mod adecvat pentru îndeplinirea acestor atribuții; și 

(c) să îndeplinească aceste atribuții în prezența și urmând instrucțiunile 

medicului veterinar oficial sau ale personalului auxiliar oficial. 

(4)  În cazul în care controalele oficiale menționate la alineatul (2) literele (a) 

și (c) nu au identificat niciun neajuns care ar face carnea inadecvată 

consumului uman, se aplică marca de sănătate ungulatelor domestice, 

mamiferelor din vânatul de crescătorie, cu excepția lagomorfelor, și vânatului 

sălbatic mare, de către medicul veterinar oficial, sub supravegherea medicului 



veterinar oficial, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial sau de către 

personalul abatorului, în condițiile prezentate la alineatul (3). 

(5)  Medicul veterinar oficial rămâne răspunzător de deciziile adoptate în urma 

controalelor oficiale prevăzute la alineatele (2) și (4), chiar dacă atribuie 

efectuarea unei acțiuni personalului auxiliar oficial. 

(6)  În sensul controalelor oficiale menționate la alineatul (1) efectuate în 

legătură cu moluștele bivalve vii, autoritățile competente clasifică zonele de 

producție și de reimersie. 

(7)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru a 

completa prezentul regulament în ceea ce privește normele specifice pentru 

efectuarea controalelor oficiale menționate la alineatele (2)-(6) din prezentul 

articol privind: 

(a) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la 

alineatul (2) litera (a), inspecția ante-mortem în anumite abatoare se poate 

efectua sub supravegherea sau sub responsabilitatea unui medic veterinar 

oficial, cu condiția ca derogările să nu afecteze îndeplinirea obiectivelor 

prezentului regulament; 

(b) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, în ceea ce privește 

păsările de curte și lagomorfele, există garanții suficiente pentru efectuarea 

controalelor oficiale sub responsabilitatea unui medic veterinar oficial în ceea 

ce privește inspecțiile ante-mortem menționate la alineatul (2) litera (b); 

(c) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la 

alineatul (2) litera (a), inspecția ante-mortem se poate efectua în afara 

abatorului, în cazul sacrificării de urgență; 

(d) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la 

alineatul (2) literele (a) și (b), inspecția ante-mortem se poate efectua în 

exploatația de proveniență; 

(e) criterii și condiții pentru determinarea situației în care există garanții 

suficiente pentru efectuarea controalelor oficiale sub responsabilitatea unui 

medic veterinar oficial în ceea ce privește inspecția post-mortem și activitățile 

de audit menționate la alineatul (2) literele (c) și (d); 

(f) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la 

alineatul (2) litera (c), în cazul sacrificării de urgență, inspecția post-mortem se 

efectuează de către medicul veterinar oficial; 

(g) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, în legătură cu 

pectinidele (Pectinidae), gasteropodele marine și castraveții de mare 

(Holothuroidea), prin derogare de la alineatul (6), nu se clasifică zonele de 

producție și de reimersie; 

(h) derogări specifice în legătură cu Rangifer tarandus tarandus, Lagopus 



lagopus și Lagopus mutus, pentru a permite continuarea obiceiurilor și 

practicilor locale și tradiționale de lungă durată, cu condiția ca aceste derogări 

să nu compromită realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament; 

(i) criterii și condiții pentru determinarea situației în care, prin derogare de la 

alineatul (2) litera (d), controalele oficiale în uzinele de tranșare pot fi 

efectuate de personal desemnat în acest scop de autoritățile competente și 

format în mod adecvat; 

(j) cerințe minime specifice pentru personalul autorităților competente și 

pentru medicul veterinar oficial și personalul auxiliar oficial în scopul 

asigurării unei îndepliniri adecvate a atribuțiilor lor prevăzute la prezentul 

articol, inclusiv cerințe minime specifice de formare; 

(k) cerințe minime adecvate de formare pentru personalul abatorului care asistă 

la îndeplinirea atribuțiilor aferente controalelor oficiale și altor activități 

oficiale în conformitate cu alineatul (3). 

(8)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale 

menționate la prezentul articol în ceea ce privește: 

(a) cerințele specifice pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența 

minimă uniformă a respectivelor controale oficiale, având în vedere pericolele 

și riscurile specifice existente în legătură cu fiecare produs de origine animală 

și cu diferitele procedee la care este supus acesta, atunci când este necesar un 

nivel minim de controale oficiale pentru a răspunde pericolelor și riscurilor 

uniforme recunoscute pe care pot să le prezinte produsele de origine animală; 

(b) condițiile de clasificare și monitorizare a zonelor de producție și de 

reimersie clasificate pentru moluștele bivalve vii; 

(c) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în legătură cu 

anumite cazuri de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile 

menționate la articolul 137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2); 

(d) modalitățile practice de inspecție ante-mortem și post-mortem menționate 

la alineatul (2) literele (a), (b) și (c), inclusiv cerințele uniforme necesare 

pentru a se asigura îndeplinirea garanțiilor suficiente atunci când controalele 

oficiale se efectuează sub responsabilitatea medicului veterinar oficial; 

(e) cerințele tehnice ale mărcii de sănătate și modalitățile practice de aplicare a 

acesteia; 

(f) cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă 

uniformă a acestor controale oficiale asupra laptelui crud, a produselor lactate 

și a produselor pescărești, atunci când este necesar un nivel minim de 

controale oficiale pentru a răspunde pericolelor și riscurilor uniforme 

recunoscute pe care acestea le pot prezenta. 



Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(9)  Atunci când se conformează cu obiectivele prezentului regulament și, în 

special, în ceea ce privește cerințele de siguranță alimentară, statele membre 

pot adopta măsuri naționale de punere în aplicare a unor proiecte-pilot limitate 

ca durată și extindere, pentru a evalua modalități practice alternative pentru 

efectuarea controalelor oficiale asupra producției de carne. Aceste măsuri 

naționale se notifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 5 și 6 

din Directiva (UE) 2015/1535. Rezultatele evaluării efectuate prin intermediul 

proiectelor-pilot se comunică, de îndată ce sunt disponibile, Comisiei. 

(10)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale 

de control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 19Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu reziduurile de 

substanțe relevante din alimente și furaje 

(1)  În orice stadiu de producție, prelucrare și distribuție se efectuează 

controale oficiale în vederea verificării respectării normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (c), care includ controale oficiale în ceea 

ce privește substanțele relevante, inclusiv substanțe utilizate în materialele 

destinate să vină în contact cu alimentele, contaminanți și substanțe 

neautorizate, interzise și nedorite, a căror utilizare sau prezență pe culturi sau 

animale sau la producerea sau prelucrarea alimentelor sau furajelor poate avea 

ca rezultat apariția de reziduuri ale acestor substanțe în alimente sau furaje. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 144 în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea de 

norme privind efectuarea controalelor oficiale menționate la alineatul (1) din 

prezentul articol, precum și privind acțiunile care trebuie întreprinse de către 

autoritățile competente în urma acestor controale oficiale. Aceste acte delegate 

instituie norme privind: 

(a) cerințele specifice pentru efectuarea controalelor oficiale, inclusiv, după 

caz, gama de eșantioane și stadiul de producție, prelucrare și distribuție în care 

se prelevează eșantioanele în conformitate cu metodele care trebuie utilizate 

pentru eșantionare și pentru analizele de laborator, stabilite în conformitate cu 

articolul 34 alineatul (6) literele (a) și (b), având în vedere pericolele și 

riscurile specifice asociate substanțelor menționate la alineatul (1) din 

prezentul articol; 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte într-un caz de 

neconformitate sau de suspiciune de neconformitate una sau mai multe dintre 

măsurile menționate la articolul 137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul 
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(2); 

(c) situațiile în care autoritățile competente urmează să adopte, într-un caz de 

neconformitate sau de suspiciune de neconformitate a animalelor și bunurilor 

din țări terțe, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolele 65-72. 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalități practice uniforme de efectuare a controalelor oficiale 

menționate la alineatul (1) și a acțiunilor pe care trebuie să le întreprindă 

autoritățile competente în urma acestor controale oficiale în ceea ce privește: 

(a) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, având în vedere 

pericolele și riscurile asociate substanțelor menționate la alineatul (1); 

(b) modalitățile specifice suplimentare și conținutul specific suplimentar celor 

prevăzute la articolul 110 privind întocmirea părților relevante ale planului de 

control național multianual (MANCP) menționat la articolul 109 alineatul (1); 

(c) modalități practice specifice pentru activarea mecanismului de asistență 

administrativă prevăzut la articolele 102-108. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 20 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu animalele, produsele 

de origine animală, materialele germinative, subprodusele de origine animală 

și produsele derivate 

(1)  Controalele oficiale efectuate în vederea verificării respectării normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e) includ 

controalele oficiale care urmează să fie efectuate în orice etapă de producție, 

prelucrare și distribuție, asupra animalelor, produselor de origine animală, 

materialelor germinative, subproduselor de origine animală și produselor 

derivate. 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144 în vederea completării prezentului regulament prin instituirea unor norme 

pentru efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor, produselor de origine 

animală, materialelor germinative, subproduselor de origine animală și 

produselor derivate în vederea verificării respectării normelor Uniunii 

menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (d) și (e) și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a controalelor oficiale. 

Aceste acte delegate instituie norme privind: 

(a) cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor, a 

produselor de origine animală și a materialelor germinative pentru a răspunde 
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pericolelor și riscurilor recunoscute la adresa sănătății umane și animale prin 

intermediul controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității 

cu măsurile de prevenire și control al bolilor stabilite în conformitate cu 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (d); 

(b) cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale asupra 

subproduselor de origine animală și a produselor derivate pentru a răspunde 

pericolelor și riscurilor specifice la adresa sănătății umane și animale prin 

intermediul controalelor oficiale efectuate în vederea verificării respectării 

normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (e); 

(c) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte într-un caz de 

neconformitate sau de suspiciune de neconformitate una sau mai multe dintre 

măsurile menționate la articolul 137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul 

(2). 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor 

oficiale menționate la alineatul (1) în ceea ce privește: 

(a) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale asupra animalelor, a 

produselor de origine animală și a materialelor germinative în cazul în care 

este necesar un nivel minim de controale oficiale pentru a răspunde pericolelor 

și riscurilor uniforme recunoscute la adresa sănătății umane și animale prin 

intermediul controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității 

cu măsurile de prevenire și control al bolilor stabilite în conformitate cu 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (d); și 

(b) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale asupra 

subproduselor de origine animală și a produselor derivate, în cazul în care este 

necesar un nivel minim de controale oficiale pentru a răspunde pericolelor și 

riscurilor specifice la adresa sănătății umane și animale prin intermediul 

controalelor oficiale efectuate în vederea verificării respectării normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (e). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 21 Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care 

trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu cerințele în 

materie de bunăstare a animalelor 

(1)  Controalele oficiale în vederea verificării respectării normelor menționate 

la articolul 1 alineatul (2) litera (f) se realizează în toate stadiile relevante ale 

producției, prelucrării și distribuției de-a lungul lanțului agroalimentar. 
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(2)  Controalele oficiale în vederea verificării respectării normelor de stabilire 

a cerințelor în materie de bunăstare a animalelor în cazul transportului 

acestora, în special a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, includ: 

(a) în cazul călătoriilor de lungă durată între statele membre și între acestea și 

țări terțe, controale oficiale efectuate înainte de încărcare pentru a verifica dacă 

animalele sunt apte de a călători; 

(b) în cazul călătoriilor de lungă durată între statele membre și între acestea și 

țări terțe, ale ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și ale 

animalelor domestice din speciile de bovine, ovine, caprine și porcine și 

înainte de respectivele călătorii: 

(i) controale oficiale privind jurnalele de călătorie pentru a verifica dacă 

acestea sunt realiste și conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005; și 

(ii) controale oficiale cu scopul de a verifica dacă transportatorul indicat în 

jurnalul de călătorie deține o autorizație de transport valabilă, un certificat de 

autorizare pentru mijloacele de transport pentru călătorii de lungă durată și 

certificate de competență pentru șoferi și însoțitori; 

(c) la posturile de inspecție la frontieră prevăzute la articolul 59 alineatul (1) și 

la punctele de ieșire: 

(i) controale oficiale asupra capacității animalelor de a fi transportate și asupra 

mijloacelor de transport cu scopul de a verifica respectarea capitolului II din 

anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și, după caz, a capitolului VI din 

respectiva anexă; 

(ii) controale oficiale cu scopul de a verifica dacă transportatorii respectă 

acordurile internaționale aplicabile și dacă dețin autorizații valabile de 

transportator și certificate de competență pentru șoferi și însoțitori; și 

(iii) controale oficiale cu scopul de a verifica dacă ecvideele domestice și 

animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine și porcine au fost sau 

urmează să fie transportate în călătorii de lungă durată. 

(3)  În cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, autoritățile 

competente iau măsurile necesare pentru a preveni sau pentru a reduce la 

minimum orice întârziere între încărcarea animalelor și plecarea acestora sau 

în timpul transportului. 

Autoritățile competente nu rețin animale în timpul transportului decât dacă este 

strict necesar pentru bunăstarea animalelor sau din rațiuni de sănătate umană. 

În cazul în care trebuie să se rețină animale în timpul transportului pentru mai 

mult de două ore, autoritățile competente se asigură că se iau măsurile 

corespunzătoare pentru îngrijirea acestora și, dacă este necesar, pentru 

hrănirea, adăparea, descărcarea și adăpostirea acestora.s 

(4)  În cazul în care, în urma controalelor oficiale menționate la alineatul (2) 



litera (b), se constată o neconformitate care nu este corectată de către 

organizator înainte de călătoria de lungă durată prin modificarea 

corespunzătoare a condițiilor de transport, autoritățile competente interzic 

călătoria de lungă durată. 

(5)  În cazul în care, în urma controalelor oficiale menționate la alineatul (2) 

litera (c), constată că animalele nu sunt apte să încheie călătoria, autoritățile 

competente ordonă ca animalele să fie descărcate, adăpate, hrănite și odihnite 

până când sunt apte să își continue călătoria. 

(6)  O notificare a nerespectării normelor menționate la alineatul (1) din 

prezentul articol în sensul articolelor 105 și 106 se adresează: 

(a) statelor membre care au acordat transportatorului autorizația; 

(b) statului membru care a acordat certificatul de aprobare a mijlocului de 

transport, în cazul în care se identifică o neconformitate cu oricare dintre 

aceste norme aplicabilă mijloacelor de transport; 

(c) statului membru care a eliberat certificatul de competență al șoferului, în 

cazul în care se identifică o neconformitate cu oricare dintre aceste norme 

aplicabilă șoferilor. 

(7)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

(8)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144, în vederea completării prezentului regulament prin instituirea unor norme 

de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor 

Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f). Aceste acte delegate țin 

seama de riscul pentru bunăstarea animalelor legat de activitățile agricole și de 

transportul, sacrificarea și uciderea animalelor și stabilesc norme privind: 

(a) cerințele specifice pentru efectuarea acestor controale oficiale pentru a 

răspunde riscului asociat diferitor specii de animale și mijloace de transport, 

precum și pentru a preveni practicile neconforme și pentru a limita suferința 

animalelor; 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 

137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2); 

(c) verificarea respectării cerințelor de bunăstare a animalelor la posturile de 

inspecție la frontieră și la punctele de ieșire, precum și a cerințelor minime 

aplicabile la respectivele puncte de ieșire; 

(d) criterii și condiții specifice pentru activarea mecanismelor de asistență 

administrativă prevăzute la articolele 102-108; 

(e) cazurile și condițiile în care controalele oficiale efectuate în vederea 

verificării respectării cerințelor în materie de bunăstare a animalelor pot 



include utilizarea unor indicatori specifici de bunăstare a animalelor, bazați pe 

criterii de performanță măsurabile, precum și concepția unor astfel de 

indicatori pe bază de dovezi științifice și tehnice. 

(9)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind modalități practice uniforme privind controalele oficiale efectuate în 

vederea verificării respectării normelor Uniunii menționate la articolul 1 

alineatul (2) litera (f) care stabilesc cerințele privind bunăstarea animalelor și 

privind acțiunile întreprinse de autoritățile competente în urma acestor 

controale oficiale în ceea ce privește: 

(a) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, în cazul în care este 

necesar un nivel minim de control oficial pentru a răspunde riscului asociat 

diferitor specii de animale și mijloace de transport, precum și pentru a preveni 

practicile neconforme și pentru a limita suferința animalelor; și 

(b) modalitățile practice de păstrare a rapoartelor scrise ale controalelor 

oficiale efectuate, precum și perioada lor de păstrare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 22 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu sănătatea plantelor 

(1)  Controalele oficiale în vederea verificării respectării normelor menționate 

la articolul 1 alineatul (2) litera (g) includ controalele oficiale cu privire la 

organisme dăunătoare, plante, produse vegetale și alte obiecte, precum și la 

operatorii profesioniști și la alte persoane cărora li se aplică normele 

respective. 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, în vederea completării prezentului regulament prin instituirea de norme 

pentru efectuarea controalelor oficiale asupra plantelor, a produselor vegetale 

și a altor obiecte în vederea verificării respectării normelor Uniunii menționate 

la articolul 1 alineatul (2) litera (g) aplicabile respectivelor bunuri și pentru 

acțiunile întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a efectuării 

respectivelor controale oficiale. Aceste acte delegate instituie norme privind: 

(a) cerințe specifice pentru efectuarea acestor controale oficiale privind 

introducerea și circulația în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a 

altor obiecte vizate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 

(g), pentru a răspunde pericolelor și riscurilor recunoscute pentru sănătatea 

plantelor, legate de anumite plante, produse vegetale și alte obiecte cu o 

anumită origine sau proveniență; și 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 
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137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2). 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale 

asupra plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în vederea verificării 

respectării normelor Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) 

aplicabile respectivelor bunuri și pentru acțiunile întreprinse de către 

autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale privind: 

(a) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, în cazul în care este 

necesar un nivel minim de control oficial pentru a răspunde pericolelor și 

riscurilor uniforme recunoscute pentru sănătatea plantelor legate de anumite 

plante, produse vegetale și alte obiecte cu o anumită origine sau proveniență; 

(b) frecvența uniformă a controalelor oficiale efectuate de către autoritățile 

competente cu privire la operatorii autorizați să emită pașapoarte fitosanitare în 

conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, 

care să verifice dacă acești operatori au pus sau nu în aplicare un plan de 

gestionare a riscului fitosanitar menționat la articolul 91 din respectivul 

regulament pentru plante, produse vegetale și alte obiecte pe care le produc; 

(c) frecvența uniformă a controalelor oficiale efectuate de autoritățile 

competente asupra operatorilor autorizați să aplice marca menționată la 

articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau să elibereze 

atestatul oficial menționat la articolul 99 alineatul (2) litera (a) din 

regulamentul respectiv. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 23 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu OMG în sensul 

producției de alimente și furaje și cu alimentele și furajele modificate genetic 

(1)  Controalele oficiale pentru verificarea respectării normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) includ controalele oficiale în 

legătură cu OMG în scopul producției de alimente și furaje și cu alimentele și 

furajele modificate genetic, efectuate în toate stadiile relevante ale producției, 

prelucrării și distribuției de-a lungul lanțului agroalimentar. 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144 în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea normelor 

pentru efectuarea controalelor oficiale menționate la alineatul (1) din prezentul 

articol și pentru acțiunile care urmează să fie întreprinse de către autoritățile 

competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate 
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țin seama de necesitatea asigurării unui nivel minim de controale oficiale, în 

vederea prevenirii practicilor care încalcă normele menționate la articolul 1 

alineatul (2) litera (b), și stabilesc: 

(a) cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale pentru a răspunde 

pericolelor și riscurilor uniforme recunoscute privind: 

 (i) prezența în lanțul agroalimentar a unor OMG pentru producția de alimente 

și furaje și a alimentelor și furajelor modificate genetic care nu au fost 

autorizate în conformitate cu Directiva 2001/18/CE sau cu Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003; 

(ii) cultivarea unor OMG pentru producția de alimente și furaje și aplicarea 

corectă a planului de monitorizare menționat la articolul 13 alineatul (2) litera 

(e) din Directiva 2001/18/CE și la articolul 5 alineatul (5) litera (b) și articolul 

17 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 

137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2). 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor 

oficiale menționate la alineatul (1), ținând seama de necesitatea asigurării unui 

nivel minim de controale oficiale în vederea prevenirii practicilor care încalcă 

acele norme privind frecvențele uniforme minime ale acestor controale 

oficiale, în cazul în care este necesar un nivel minim de control oficial pentru a 

răspunde pericolelor și riscurilor uniforme recunoscute privind: 

(a) prezența în lanțul agroalimentar a unor OMG pentru producția de alimente 

și furaje și a alimentelor și furajelor modificate genetic care nu au fost 

autorizate în conformitate cu Directiva 2001/18/CE sau cu Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003; 

(b) cultivarea unor OMG pentru producția de alimente și furaje și aplicarea 

corectă a planului de monitorizare menționat la articolul 13 alineatul (2) litera 

(e) din Directiva 2001/18/CE și la articolul 5 alineatul (5) litera (b) și articolul 

17 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 24 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu produsele de 

protecție a plantelor 

(1)  Controalele oficiale pentru verificarea respectării normelor menționate la 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 



articolul 1 alineatul (2) litera (h) din prezentul regulament includ controalele 

oficiale privind substanțele active și agenții fitoprotectori, agenții sinergici, 

coformulanții și adjuvanții, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatele 

(2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 

(2)  În scopul stabilirii frecvenței controalelor oficiale pe bază de risc 

menționate la alineatul (1), autoritățile competente țin cont și de următoarele: 

(a) rezultatele activităților de monitorizare relevante, inclusiv cele privind 

reziduurile de pesticide, efectuate în sensul articolului 32 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului ( 10 ); 

(b) informațiile privind produsele neautorizate de protecție a plantelor, inclusiv 

comerțul ilegal cu produse de protecție a plantelor și rezultatele controalelor 

relevante efectuate de autorități menționate la articolul 8 din Regulamentul 

(UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 11 ); și 

(c) informații privind intoxicațiile legate de produse de protecție a plantelor, 

inclusiv informațiile disponibile în conformitate cu articolul 56 din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și informațiile referitoare la situațiile de 

urgență privind sănătatea puse la dispoziție de centrele menționate la articolul 

45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului ( 12 ). 

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144, în vederea completării prezentului regulament prin instituirea de norme 

de efectuare a controalelor oficiale menționate la alineatul (1) din prezentul 

articol. Aceste acte delegate instituie norme privind: 

(a) cerințele specifice pentru efectuarea acestor controale oficiale pentru a 

răspunde pericolelor și riscurilor uniforme recunoscute pe care le-ar putea 

prezenta produsele de protecție a plantelor, privind fabricarea, introducerea pe 

piață, intrarea în Uniune, etichetarea, ambalarea, transportul, depozitarea și 

utilizarea produselor de protecție a plantelor, cu scopul de a asigura utilizarea 

sigură și sustenabilă a acestora și de a combate comerțul ilegal cu acestea; și 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 

137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2). 

(4)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme detaliate privind modalități practice uniforme pentru efectuarea 

controalelor oficiale asupra produselor menționate la alineatul (1) în ceea ce 

privește: 

(a) frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, în cazul în care este 

necesar un nivel minim de control oficial pentru a răspunde pericolelor și 



riscurilor uniforme recunoscute pe care le-ar putea prezenta produsele de 

protecție a plantelor, privind fabricarea, introducerea pe piață, intrarea în 

Uniune, etichetarea, ambalarea, transportul, depozitarea și utilizarea 

produselor de protecție a plantelor, cu scopul de a asigura utilizarea sigură și 

sustenabilă a acestora și de a combate comerțul ilegal cu acestea; 

(b) colectarea de informații, monitorizarea și raportarea cu privire la 

suspiciunile de otrăvire cauzată de produsele de protecție a plantelor; 

(c) colectarea de informații, monitorizarea și raportarea cu privire la produsele 

neautorizate de protecție a plantelor, inclusiv comerțul ilegal cu produse de 

protecție a plantelor. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(5)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 

Articolul 25 Norme specifice privind controalele oficiale și alte activități 

oficiale pentru producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme 

privind modalități practice uniforme pentru efectuarea de controale oficiale 

pentru verificarea respectării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) 

litera (i), privind: 

(a) cerințe specifice și conținut suplimentar față de cele prevăzute la articolul 

110 pentru pregătirea părților relevante ale MANCP prevăzut la articolul 109 

alineatul (1) și conținut specific suplimentar al raportului prevăzut la articolul 

113; 

(b) responsabilități și sarcini specifice pentru centrele de referință ale Uniunii 

Europene, în plus față de cele prevăzute la articolul 98; 

(c) modalități practice de activare a mecanismelor de asistență administrativă 

prevăzute la articolele 102-108, inclusiv schimbul de informații între autorități 

competente și organisme delegate referitoare la cazuri de neconformitate sau 

probabilitatea unor cazuri de neconformitate; 

(d) metode care trebuie utilizate pentru prelevarea de eșantioane și efectuarea 

analizelor și testelor de laborator, cu excepția oricăror norme care presupun 

stabilirea unor praguri. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 26 Norme specifice privind controalele oficiale și alte activități 

oficiale întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu denumirile 

de origine protejată, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale 

garantate 
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(1)  Prin derogare de la articolul 31 alineatul (3), în legătură cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j), în cazul în care au delegat 

decizii privind autorizarea utilizării denumirii înregistrate a unui produs, 

autoritățile competente pot delega, de asemenea, aplicarea următoarelor 

măsuri: 

(a) de impunere a unor controale oficiale sistematice sau intensificate asupra 

anumitor activități ale operatorului; 

(b) de impunere a unei frecvențe sporite a controalelor efectuate de operator; 

(c) de impunere a modificării etichetei pentru a se conforma cu specificațiile 

produsului și cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j). 

(2) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144, în vederea completării prezentului regulament prin instituirea unor norme 

de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j). Aceste acte delegate instituie 

norme privind: 

(a) cerințe, metode și tehnici menționate la articolele 12 și 14 pentru 

controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu 

specificațiile produsului și cu cerințele de etichetare; 

(b) metode și tehnici specifice menționate la articolul 14 pentru efectuarea 

controalelor oficiale menite să asigure trasabilitatea bunurilor și a animalelor 

care intră sub incidența normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 

(j) în toate etapele de producție, pregătire și distribuție, precum și să furnizeze 

asigurări cu privire la respectarea acestor norme; 

(c) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre acțiunile și măsurile menționate la 

articolul 138 alineatele (1) și (2). 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor 

oficiale pentru verificarea respectării normelor menționate la articolul 1 

alineatul (2) litera (j) privind: 

(a) modalități practice specifice de activare a mecanismelor de asistență 

administrativă prevăzute la articolele 102-108, inclusiv schimbul de informații 

între autorități competente și organisme delegate referitoare la cazurile de 

neconformitate sau probabilitatea unor cazuri de neconformitate; și 

(b) obligații specifice de raportare care revin organismelor delegate. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  În sensul articolului 30, se permite delegarea anumitor atribuții oficiale de 

control menționate la prezentul articol uneia sau mai multor persoane fizice. 



Articolul 27 Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile 

întreprinse de către autoritățile competente în cazuri de riscuri nou identificate 

în ceea ce privește alimentele și furajele 

(1)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

144 în vederea completării prezentului regulament prin instituirea de norme 

pentru efectuarea controalelor oficiale asupra anumitor categorii de alimente 

sau furaje în vederea verificării respectării normelor prevăzute la articolul 1 

alineatul (2) literele (a)-(e) și pentru acțiunile care trebuie întreprinse de către 

autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste 

acte delegate abordează riscurile nou identificate pe care le pot prezenta 

alimentele sau furajele asupra sănătății umane sau animale, iar în ceea ce 

privește OMG și produsele de protecție a plantelor, asupra mediului, sau orice 

astfel de riscuri care apar din noile modele de producție sau de consum de 

alimente sau furaje și care nu pot fi abordate în mod eficient în lipsa unor 

astfel de norme comune. Respectivele acte delegate stabilesc norme privind: 

(a) cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale pentru a 

răspunde pericolelor și riscurilor specifice care există în legătură cu fiecare 

categorie de alimente și furaje și cu diferitele procedee la care este supusă; și 

(b) situațiile în care autoritățile competente trebuie să adopte în anumite cazuri 

de neconformitate una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 

137 alineatul (2) și la articolul 138 alineatul (2). 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalități practice uniforme privind controalele oficiale 

efectuate asupra anumitor categorii de alimente sau furaje pentru verificarea 

respectării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(e), 

pentru a aborda riscurile nou identificate pe care le pot prezenta alimentele sau 

furajele asupra sănătății umane sau animale, iar în ceea ce privește OMG și 

produsele de protecție a plantelor, asupra mediului, sau orice astfel de riscuri 

care apar din noile modele de producție sau consum de alimente sau furaje și 

care nu pot fi abordate cu eficacitate în lipsa unor astfel de norme comune 

privind frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, în cazul în care 

este necesar un nivel minim de controale oficiale pentru a răspunde pericolelor 

și riscurilor specifice care există în legătură cu fiecare categorie de alimente și 

furaje și cu diferitele procedee la care este supusă. Respectivele acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 145 alineatul (2). 

(3)  Din motive imperioase de urgență temeinic justificate legate de cazuri de 

riscuri grave pentru sănătatea umană sau a animalelor sau pentru mediu, 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu 
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procedura menționată la articolul 145 alineatul (3). 

CAPITOLUL III Delegarea anumitor atribuții ale autorităților competente 

Articolul 28 Delegarea de către autoritățile competente a anumitor atribuții de 

control oficial 

(1)  Autoritățile competente pot delega anumite atribuții de control oficial 

unuia sau mai multor organisme delegate sau persoane fizice, în condițiile 

prevăzute la articolul 29 și, respectiv, la articolul 30. Autoritatea competentă se 

asigură că organismul delegat sau persoana fizică căreia i s-au delegat aceste 

atribuții deține competențele necesare pentru îndeplinirea efectivă a acestor 

atribuții. 

(2)  În cazul în care deleagă anumite sarcini de control oficial în vederea 

verificării respectării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (i) 

către unul sau mai multe organisme delegate, autoritatea competentă sau statul 

membru, dacă ia această decizie, atribuie un număr de cod fiecărui organism 

delegat și desemnează autoritățile relevante care răspund pentru autorizarea și 

supravegherea lor. 

CAPITOLUL VII 

NORME GENERALE PRIVIND 

RECUNOAȘTEREA 

ORGANISMELOR DE 

CONTROL 

Articolul 29. Norme privind 

delegarea anumitor atribuții de 

control 

(1) Autoritatea competentă 

recunoaște organismele de control 

menționate la articolul 28 

alineatul (1), doar dacă, pe lângă 

condițiile prevăzute în capitolul 

III al prezentei legi, sunt 

îndeplinite și următoarele condiții: 

a) delegarea conține o descriere 

detaliată a atribuțiilor delegate de 

control, inclusiv a obligațiilor de 

raportare și a altor obligații 

specifice, precum și a condițiilor 

în care organismul de control le 

poate efectua. În special, 

organismul de control transmite 

autorității competente pentru 

aprobare prealabilă următoarele: 

1) procedura sa de evaluare a 

riscurilor prin care se stabilește, în 

special, baza pentru intensitatea și 

frecvența verificării respectării de 

către operatori și grupuri de 

operatori, care este constituită pe 

baza elementelor menționate la 

articolul 3 al Legii 50/2013 (art 

9/625) și a articolului 28 din 

prezenta lege și care trebuie 

urmată în vederea controalelor la 

operatori și grupuri de operatori; 

2) procedura de control standard 
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instituită, care trebuie să conțină o 

descriere detaliată a măsurilor de 

control pe care organismul de 

control se angajează să le aplice 

operatorilor și grupurilor de 

operatori care fac obiectul 

controalelor sale; 

3) o listă de măsuri care sunt în 

conformitate cu catalogul comun 

menționat la articolul 37 alineatul 

(3) și care urmează să fie aplicate 

operatorilor și grupurilor de 

operatori în cazurile de 

nerespectare suspectată sau 

constatată; 

4) mecanismele pentru 

monitorizarea eficace în ceea ce 

privește atribuțiile de control și 

atribuțiile legate de alte activități 

efectuate față de operatori și 

grupuri de operatori și 

mecanismele pentru raportarea cu 

privire la atribuțiile respective. 

Organismul de control notifică 

autorității competente orice 

modificare ulterioară adusă 

elementelor menționate la 

punctele 1)-4); 

b) autoritatea competentă asigură 

supravegherea organismelor de 

control, inclusiv verificarea 

eficacității, independenței și 

obiectivității modului în care se 

execută atribuțiile delegate, în 

special în ceea ce privește 

intensitatea și frecvența verificării 

respectării. Cel puțin o dată pe an, 

autoritatea competentă 

organizează, în temeiul articolului 



32, alineat (3),litera a), audituri 

ale organismelor de control cărora 

le-au delegat atribuții de control. 

(2) În cazul în care se constată un 

caz de neconformitate, organismul 

de control va decide asupra: 

a) măsurilor necesare în vederea 

stabilirii originii și amplorii 

cazului de neconformitate, 

precum și a responsabilităților 

operatorului; și 

b) măsurilor adecvate pentru a se 

asigura că operatorul în cauză 

remediază neconformitatea și 

previne repetarea acesteia. 

(3) Atunci când decid asupra 

măsurilor care trebuie luate, 

organismele de control iau în 

considerare natura cazului de 

neconformitate și antecedentele 

operatorului în ceea ce privește 

conformitatea. În acest sens, prin 

derogare de la Legea 50/2013 

măsurile coercitive se aplică nu de 

către ANSA, dar de către 

organismele de control. 

(4) În sensul articolului 29 litera 

(b) punctul (iv) din Regulamentul 

(UE) 2017/625, standardul pentru 

delegarea anumitor atribuții 

oficiale de control și a anumitor 

atribuții legate de alte activități 

oficiale în vederea verificării 

respectării prezentului 

regulament, care este relevant în 

domeniul reglementat de 

prezentul regulament, este 

versiunea notificată cel mai recent 

a standardului armonizat 



internațional intitulat „Evaluarea 

conformității – Cerințe pentru 

organisme care certifică produse, 

procese și servicii”, a cărui 

referință a fost publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

(6) Autoritatea competentă 

utilizează informațiile primite de 

la organismele de control în 

temeiul articolului 32 din prezenta 

lege și informațiile privind 

măsurile aplicate de organismele 

de control în caz de nerespectare 

constatată sau probabilă, pentru 

supravegherea activităților 

organismelor de control 

respective. 

(7) În cazul în care o autoritatea 

competentă retrage complet sau 

parțial delegarea anumitor 

atribuții oficiale de control în 

conformitate cu articolul 33 alin. 

(10), aceasta decide dacă vreun 

certificat dintre cele eliberate de 

organismele de control în cauză 

înainte de data deciziei respective 

privind retragerea parțială sau 

completă rămâne valabil și 

informează operatorii afectați de 

decizia respectivă. 

(8) Prin derogare de la articolul 32 

alin. (10) din prezenta lege, 

înaintea retragerii complete sau 

parțiale a delegării de atribuții 

oficiale de control în cazurile 

menționate la aliniatul respectiv, 

autoritatea competentă poate 

suspenda complet sau parțial 



delegarea respectivă: 

a) pentru o perioadă care nu 

depășește 12 luni și în care 

organismul de control trebuie să 

remedieze deficiențele identificate 

în cursul auditurilor și inspecțiilor 

sau pentru a aborda nerespectările 

pentru care se desfășoară un 

schimb de informații cu alte 

autorități și organisme de control, 

cu autorități competente; sau 

b) pentru perioada în care este 

suspendată acreditarea menționată 

la articolul 29 litera b) punctul 4) 

și în legătură cu nerespectarea 

condițiilor pentru recunoaștere. 

(9) În caz de suspendare 

recunoașterii, organismele de 

control în cauză nu eliberează 

certificate menționate la articolul 

23 pentru părțile pentru care a fost 

suspendată delegarea. Autoritățile 

competente decid dacă vreun 

certificat dintre cele eliberate de 

organismele de control în cauză 

înainte de data deciziei respective 

privind retragerea parțială sau 

completă rămâne valabil și 

informează operatorii în cauză cu 

privire la decizia respectivă. 

(10) Prin derogare de la articolul 

31 alin. (10) din prezenta lege, 

autoritatea competentă revocă 

suspendarea delegării atribuțiilor 

de control cât mai curând posibil, 

atunci când organismul de control 

a remediat deficiențele sau 

neconformitățile menționate la 

aliniatul (5) al prezentului articol 



sau atunci când organismul de 

acreditare a ridicat suspendarea 

acreditării menționate la aliniatul 

(5) litera (b). 

(11) În cazul în care un organism 

de control căruia autoritatea 

competentă i-a delegat anumite 

atribuții de control a fost, de 

asemenea, recunoscut de Comisia 

UE, în conformitate cu articolul 

29 din prezenta lege, pentru 

efectuarea de activități de control 

în țări terțe, iar Comisia are 

intenția de a retrage sau a retras 

recunoașterea organismului de 

control respectiv, autoritatea 

competentă organizează audituri 

sau inspecții la organismul de 

control în ceea ce privește 

activitățile sale în țară, în 

conformitate cu articolul 31. 

(12) Organismele de control 

transmit autorităților competente: 

a) o listă a operatorilor care 

făceau obiectul controalelor lor la 

data de 31 decembrie a anului 

precedent, până la data de 31 

ianuarie a fiecărui an; și 

b) informații privind controalele 

efectuate în anul precedent pentru 

a sprijini pregătirea părții 

referitoare la producția ecologică 

și etichetarea produselor 

ecologice din cadrul raportului 

anual menționat la articolul 27 

alin (3) al Legii 50/2013, până la 

data de 31 martie a fiecărui an. 

(13) Guvernul va elabora și 

aproba norme privind condițiile 



pentru delegarea atribuțiilor de 

control către organismele de 

control, în plus față de condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

Articolul 29 Condiții de delegare a anumitor atribuții de control oficial către 

organisme delegate 

Delegarea anumitor atribuții de control oficial către organisme delegate, 

menționată la articolul 28 alineatul (1), se face în scris și în condițiile 

următoare: 

(a) delegarea conține o descriere exactă a respectivelor atribuții de control 

oficial pe care organismul delegat le poate îndeplini și a condițiilor în care 

acesta poate îndeplini respectivele atribuții; 

(b) organismul delegat: 

(i) deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a îndeplini 

respectivele atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

(ii) are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

(iii) este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, în special, 

nu este într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei sale profesionale în ceea ce privește exercitarea 

respectivelor atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

(iv) activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante 

atribuțiilor delegate în cauză, inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 17020 

„Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează 

inspecții”; 

(v) dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de control 

oficial care i-au fost delegate; și 

(c) există în vigoare sisteme care asigură o coordonare eficientă și eficace între 

autoritățile competente de delegare și organismul delegat. 

Articolul 30 Condiţiile de 

recunoaștere a organismelor de 

control  

(1) Suplimentar normelor 

prevăzute la articolul 27 al 

prezentei legi recunoașterea 

organismelor de control se face în 

următoarele condiții: 

a) organismul delegat: 

1) deține expertiza, echipamentele 

și infrastructura necesare pentru a 

îndeplini atribuții de control 

oficial care i s-au delegat; 

2) are un număr suficient de 

angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

3) este imparțial și nu este afectat 

de niciun conflict de interese și, în 

special, nu este într-o situație care 

poate, în mod direct sau indirect, 

să afecteze imparțialitatea 

conduitei sale profesionale în ceea 

ce privește exercitarea atribuții de 

control oficial care i s-au delegat; 

4) activează și este acreditat în 

conformitate cu standarde 

relevante atribuțiilor delegate , 

inclusiv cu standardul EN 

ISO/IEC 17020 „Cerințe pentru 

funcționarea diferitelor tipuri de 

organisme care efectuează 

inspecții”; 

5) dispune de suficiente 

prerogative pentru a exercita 

atribuțiile de control oficial care i-
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au fost delegate; și 

b) sunt aprobate reglementări, ce 

asigură o coordonare eficientă cu 

autoritatea competentă. 

(2) Organismele de control cu 

sediul principal în Republica 

Moldova trebuie să îndeplinească 

criteriile prevăzute la art. 28 din 

prezenta lege precum şi 

următoarele cerinţe: 

a) să fie persoane juridice, 

înregistrate conform legislaţiei în 

vigoare; 

b) să fie acreditate pentru grupele 

de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu 

standardul SM SR EN ISO/CEI 

17065 „Evaluarea conformităţii. 

Cerinţe pentru organisme care 

certifică produse, procese şi 

servicii” de către Organismul 

Naţional de Acreditare 

(MOLDAC) sau de alt organism 

de acreditare echivalent din 

Uniunea Europeană semnatar al 

acordului de recunoaştere 

multilaterală a acreditării 

europene EA-MLA sau un 

organism de acreditare din afara 

Uniunii care a semnat un acord 

multilateral de recunoaștere sub 

auspiciile Forumului internațional 

de acreditare; 

c) să fie independente faţă de 

toate părţile implicate, imparţiale 

şi integre; Organismul de control 

şi personalul acestora nu trebuie 

să fie supuse nici unei presiuni 

comerciale sau financiare care ar 



putea să le influenţeze deciziile; 

d) să deţină documente care să 

ateste existenţa echipamentului şi 

a infrastructurii necesare pentru a 

îndeplini sarcinile de inspecţie şi 

certificare; 

e) să deţină un document de 

descriere a activităţii din care să 

reiasă cel puţin următoarele: 

1) organismul de control îşi 

asumă întreaga responsabilitate 

pentru activităţile desfăşurate sub 

acreditare; 

2) descrierea explicită a 

activităţilor care se vor desfăşura 

sub acreditare; 

3) persoana nominalizată 

responsabilă pentru informarea 

autorităţii competente cu privire la 

orice modificare apărută în 

statutul acreditării, care a stat la 

baza aprobării; 

f) să prezinte detaliat o 

fundamentare a costurilor de 

inspecţie şi certificare aplicabile 

operatorilor; 

g) să prezinte raportul anual de 

audit intern, dacă a fost auditat în 

ultimul an, inclusiv modul de 

remediere a neconformităților, 

după caz; 

h) să dispună de un număr 

suficient de personal calificat, 

proporţional cu domeniile de 

certificare pentru care solicită 

recunoașterea; 

(3) Organismele de control cu 

sediul principal în altă țară trebuie 

să îndeplinească criteriile 



prevăzute la art. 28 din prezenta 

lege, precum şi următoarele 

cerinţe: 

a) să fie acreditate pentru grupele 

de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu 

standardul SM SR EN ISO/CEI 

17065, de către Organismul 

Naţional de Acreditare 

(MOLDAC) sau de alt organism 

de acreditare echivalent din 

Uniunea Europeană semnatar al 

acordului de recunoaştere 

multilaterală a acreditării 

europene EA-MLA, sau un 

organism de acreditare din afara 

Uniunii care a semnat un acord 

multilateral de recunoaștere sub 

auspiciile Forumului internațional 

de acreditare; 

b) să fie independente faţă de 

toate părţile implicate, imparţiale 

şi integre; Organismul de control 

şi personalul acestora nu trebuie 

să fie supuse nici unei presiuni 

comerciale sau financiare care ar 

putea să le influenţeze deciziile; 

c) să deţină documente care să 

ateste existenţa echipamentului şi 

a infrastructurii aflate la dispoziţia 

unităţii din țară, necesare pentru a 

îndeplini sarcinile de inspecţie şi 

certificare; 

d) să deţină un document de 

descriere a activităţii pentru 

unitatea din țară, din care să reiasă 

cel puţin următoarele: 

1) organismul de control îşi 

asumă întreaga responsabilitate 



asupra activităţilor desfăşurate 

sub acreditare prin unitatea din 

țară ; 

2) descrierea explicită a 

activităţilor care se vor desfăşura 

sub acreditare prin unitatea din 

țară; 

3) persoana responsabilă de 

ansamblul activităţilor de 

inspecţie şi certificare pentru 

unitatea din țară și informarea 

autorității competente cu privire la 

orice modificare apărută în 

statutul acreditării, care a stat la 

baza aprobării; 

e) să prezinte detaliat o 

fundamentare a costurilor de 

inspecţie şi certificare aplicabile 

operatorilor; 

f) să prezinte raportul anual de 

audit intern al organismului de 

control, în care să fie inclusă şi 

unitatea din țară din care să 

rezulte că a fost audiată în ultimul 

an, inclusiv modul de remediere a 

neconformităţilor, după caz; 

g) să dispună de un număr 

suficient de personal, proporţional 

cu domeniile de certificare pentru 

care solicită recunoașterea; 

h) să prezinte ultimul raport de 

evaluare al organismului de 

acreditare, inclusiv evaluarea 

activităţii unităţii din țară; 

i) organismul de control care au 

sediul principal în altă țară pot să 

se stabilească în Republica 

Moldova printr-o unitate a cărei 

formă juridică este acceptată de 



legislaţia naţională.  

j) personalul organismului de 

control implicat în procesul de 

inspecţie şi certificare a producţiei 

ecologice trebuie să fie prezent 

obligatoriu la inspecţia de audit 

desfăşurată anual la sediul din țară 

de către autoritatea competentă, 

ori de câte ori aceştia solicită 

acest lucru. Toată documentaţia 

activităţii de inspecţie şi 

certificare a producţiei ecologice 

se va pune la dispoziţie, în cazul 

în care aceasta este redactată într-

o altă limbă, în limba română. 

Articolul 30 Condiții de delegare a anumitor atribuții de control oficial către 

persoane fizice 

Autoritățile competente pot delega anumite atribuții de control oficial uneia 

sau mai multor persoane fizice, dacă dispozițiile articolelor 18-27 permit 

aceasta. Delegarea se realizează în scris și respectă următoarelor condiții: 

(a) delegarea conține o descriere exactă a respectivelor atribuții de control 

oficial pe care persoanele fizice le pot îndeplini și a condițiilor în care 

persoanele fizice pot îndeplini respectivele atribuții; 

(b) persoanele fizice: 

(i) dețin expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a îndeplini 

respectivele atribuții de control oficial care li s-au delegat; 

(ii) dețin calificarea și experiența corespunzătoare 

(iii) acționează imparțial și nu sunt afectate de niciun conflict de interese în 

privința exercitării respectivelor atribuții de control oficial care li s-au delegat; 

și 

(c) există în vigoare sisteme care asigură o coordonare eficientă și eficace între 

autoritățile competente de delegare și persoanele fizice. 

 Nepreluat 
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Articolul 31Condiții de delegare a anumitor atribuții privind alte activități 

oficiale 

(1)  Autoritățile competente pot delega anumite atribuții privind alte activități 

oficiale unuia sau mai multor organisme delegate, sub rezerva respectării 

următoarelor condiții: 

(a) normele menționate la articolul 1 alineatul (2) nu interzic o asemenea 

delegare; și 

(b) condițiile menționate la articolul 29 sunt îndeplinite, cu excepția celor 

stabilite la litera (b) punctul (iv). 

(2)  Autoritățile competente pot delega anumite atribuții privind alte activități 

oficiale uneia sau mai multor persoane fizice, sub rezerva respectării 

următoarelor condiții: 

(a) normele menționate la articolul 1 alineatul (2) permit o astfel de delegare; 

și 

(b) sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 30, aplicate mutatis 

mutandis. 

(3)  Autoritățile competente nu pot delega organismelor delegate sau 

persoanelor fizice competența de a lua decizii cu privire la atribuțiile prevăzute 

la alineatul (1) litera (b) și la alineatele (2) și (3) de la articolul 138. 
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Articolul 32 Obligațiile organismelor delegate și ale persoanelor fizice 

Organismele delegate sau persoanele fizice cărora li s-au delegat anumite 

atribuții de control oficial în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) sau 

anumite atribuții în legătură cu alte activități oficiale în conformitate cu 

articolul 31: 

(a) comunică autorităților competente de delegare regulat și oricând solicită 

acestea rezultatele controalelor oficiale și ale altor activități oficiale pe care le 

efectuează; 

(b) informează imediat autoritățile competente de delegare de fiecare dată când 

rezultatele controalelor oficiale indică un caz de neconformitate sau 

probabilitatea unui caz de neconformitate, cu excepția unor prevederi contrare 

în acordurile specifice instituite între autoritatea competentă și organismul 

delegat sau persoana fizică în cauză; și 

(c) acordă autorităților competente acces la sediile și la unitățile lor și 

cooperează și acordă asistență. 

Articolul 31. Obligațiile 

organismelor de control 

Organismele de control cărora li 

s-au delegat anumite atribuții de 

control oficial: 

a) comunică autorității 

competente regulat și oricând 

solicită acesta rezultatele 

controalelor și ale altor activități 

pe care le efectuează; 

b) informează imediat autoritatea 

competentă de fiecare dată când 

rezultatele controalelor indică un 

caz de neconformitate sau 

probabilitatea unui caz de 

neconformitate; 

c) acordă autorității competente 

acces la sediile și la unitățile lor și 

cooperează și acordă asistență. 
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Articolul 33 Obligațiile autorităților competente de delegare 

Autoritățile competente care au delegat anumite atribuții de control oficial 

unor organisme delegate sau unor persoane fizice în conformitate cu articolul 

28 alineatul (1), sau anumite atribuții în legătură cu alte activități oficiale unor 

organisme delegate sau unor persoane fizice în conformitate cu articolul 31: 

(a) organizează audituri sau inspecții la aceste organisme sau persoane, după 

necesități și evitând duplicarea, ținând cont de orice acreditare menționată la 

articolul 29 alineatul (1) litera (b) punctul (iv); 

(b) retrag integral sau parțial delegarea, fără întârziere, în cazul în care: 

(i) există dovezi că aceste organisme delegate sau persoane fizice nu reușesc să 

își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile care le-au fost delegate; 

(ii) organismul delegat sau persoana fizică nu reușește să ia măsuri 

corespunzătoare și în timp util în vederea remedierii deficiențelor identificate; 

sau 

(iii) s-a demonstrat că a fost compromisă independența sau imparțialitatea 

organismului delegat sau a persoanei fizice. 

Prezenta dispoziție nu aduce atingere competenței autorităților competente de 

a retrage delegarea pentru alte motive decât cele menționate în prezentul 

regulament. 

Articolul 32. Obligațiile autorității 

competente  

(1) Autoritatea competentă 

supraveghează activitatea 

organismelor de control, cărora 

le-au fost delegate atribuții de 

control în conformitate cu 

articolul 28. 

(2) Supravegherea activității 

organismelor de control se 

realizează în conformitate cu 

tematica și programul activității 

de control a organismelor de 

control, elaborate în fiecare an.  

(3) Supravegherea activității 

organismelor de control se 

efectuează prin: 

a) audit la sediul organismelor de 

control recunoscute, realizat de 

autoritatea competentă. În acest 

caz se va evita duplicarea, ținând 

cont de orice acreditare 

menționată la articolul 29; 

b) control oficial la agenții 

economici, realizat de autoritatea 

de implementare. Scopul acestui 

control este de a evalua pe teren 

modul de desfășurare a activității, 

precum și a eficientei activității 

organismului de control 

recunoscut. 

(4) Controalele de supraveghere 

sunt efectuate şi în urma 

sesizărilor sau notificărilor. 

(5) Controalele oficiale se 

realizează pe un eșantion de 

operatori stabilit la minimum 5% 

din totalul operatorilor aflați cu 

contract de prestări de servicii cu 
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fiecare organism de control în 

parte. Selectarea eșantionului se 

face având în vedere analiza de 

risc, incluzând o gama variată de 

operatori, orientată în special 

către operatorii care au primit 

sancțiuni din partea organismelor 

de control pentru activitatea 

desfășurată în anul anterior, în 

special din categoria declasări sau 

excluderi, precum și către 

operatorii asupra cărora exista 

suspiciuni/reclamații. 

(6) Eșantionul se stabilește în 

funcție de sancțiunile aplicate 

operatorilor de organismele de 

control pentru activitatea din anul 

anterior, precum și după 

efectuarea de către organismele de 

control a inspecțiilor fizice 

obligatorii ale operatorilor, pentru 

anul în curs, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(7) Autoritatea competentă 

efectuează: 

a) auditul la sediul organismelor 

de control în vederea controlului 

documentelor și a modului de 

desfășurare a activității de 

inspecție și certificare. 

b) verificarea notificărilor 

transmise de Comisia Europeană 

cu privire la eventualele 

iregularități/suspiciuni privind 

unii agenți economici din țară sau 

unele organisme de control care 

activează pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

(8) Autoritatea de implementarea 



transmite trimestrial autorității 

competente rezultatele acțiunilor 

de control efectuate. Raportarea 

controalelor se efectuează în baza 

unui raport de activitate și este 

transmis în format electronic și pe 

suport de hârtie la autoritatea 

competentă. Rezultatele 

controalelor efectuate în baza 

sesizărilor sau notificărilor se va 

transmite autorității competente în 

termen de 5 zile calendaristice.  

Rapoartele de inspecție elaborate 

după fiecare control vor sta la 

baza evaluării anuale a fiecărui 

organism de control. 

(9) În baza analizei rapoartelor 

trimestriale și a auditului efectuat 

la sediul organismului de control, 

pentru fiecare organism de control 

autoritatea competentă întocmește 

un raport de evaluare a activității 

acestuia. 

(10) Raportul de evaluare se 

transmite atât organismului de 

control cât şi organismului de 

acreditare în cauză. 

(11) În cazul constatării încălcării 

prevederilor prezentei legi, sau ca 

urmare a activității 

nesatisfăcătoare identificate în 

urma desfășurării activității de 

control și supraveghere, 

autoritatea competentă aplică 

organismului de control, în 

funcţie de gravitatea neregulilor 

constatate, următoarele sancţiuni 

administrative: avertisment scris 

şi retragerea aprobării. 



1) Avertismentul scris se acordă 

în următoarele situaţii: 

a) nerespectarea prevederilor art. 

27, cu excepţia obligaţiilor 

prevăzute la art. 22 aliniatul (1); 

b) nerespectarea obligaţiilor 

prevăzute la art. 32; 

c) constatarea nerespectării 

condiţiilor care au stat la baza 

aprobării, conform prevederilor 

art. 30 și 31. 

2) Retragerea aprobării se 

realizează în următoarele situaţii: 

a) aplicarea a două avertismente 

scrise într-un an calendaristic; 

b) în cazul în care, în urma unui 

audit, se dovedește că organismul 

de control nu este capabil să 

îndeplinească sarcinile ce i s-au 

delegat. Retragerea are loc 

imediat, în cazul în care 

organismul de control nu 

remediază neregulile sau 

încălcările identificate a 

condițiilor care au stat la baza 

aprobării conform articolului 28. 

c) în situaţia în care organismul de 

control emite certificate prevăzute 

la articolul 23 aliniatul (1) sau 

orice alte documente conform 

procedurii proprii, a căror 

neconformitate, ca formă şi 

conţinut, se demonstrează ulterior. 

(12) Retragerea aprobării unui 

organism de certificare poate viza 

retragerea totală de a desfăşura 

activităţi pe teritoriul țării sau 

retragerea aprobării cu privire la 

un anumit domeniu de activitate, 



ca urmare a rezultatelor activităţii 

de control şi supraveghere, a 

neîndeplinirii condiţiilor care au 

stat la baza aprobării, a retragerii 

acreditării acordate de 

Organismul Naţional de 

Acreditare (MOLDAC), de un 

organism de acreditare echivalent 

din Uniunea Europeană, semnatar 

al acordului de recunoaştere 

multilaterală a acreditării 

europene EA-MLA sau de un 

organism de acreditare din afara 

Uniunii care a semnat un acord 

multilateral de recunoaștere sub 

auspiciile Forumului internațional 

de acreditare. 

(13) Organismele de control 

cărora le-a fost retrasă 

recunoașterea privind 

desfăşurarea activităţii de 

inspecţie şi certificare pe teritoriul 

Republicii Moldova nu au dreptul 

să depună o nouă solicitare pentru 

recunoaștere pe o perioadă de 5 

ani de la data retragerii 

recunoașterii. 

(14) Organismele de control 

cărora le-a fost retrasă 

recunoașterea privind 

desfăşurarea activităţii de 

inspecţie şi certificare pe teritoriul 

țării sunt responsabile pentru orice 

prejudicii cauzate operatorilor. 

(15) Verificarea respectării 

condiţiilor normative de 

comercializare către consumatorul 

final a produselor agroalimentare 

ecologice, constatarea 



contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor revin exclusiv 

autorității de implementare. 

Autoritatea de implementare are 

obligaţia de a informa autoritatea 

competentă privitor la constatările 

efectuate. 

(16) În cazul retragerii 

recunoașterii unui organism de 

control autoritatea competentă 

notifică operatorii înscriși la 

respectivul organism, toate 

celelalte organisme de control din 

listă și organismul de acreditare al 

organismului de control în cauză. 

Notificarea va cuprinde cel puţin 

următoarele informaţii: 

1) pentru operatorii înscriși la 

respectivul organism: 

a) data de la care a fost retrasă 

recunoașterea organismului de 

control sau de la care organismul 

de control a decis renunţarea la 

activităţile de inspecţie şi 

certificare pentru care a fost 

recunoscut; 

b) informarea privind interzicerea 

utilizării mărcii de certificare a 

acestuia şi a oricărei declaraţii de 

conformitate cu prezenta lege, în 

cazul în care operatorul nu încheie 

un nou contract cu un alt 

organism de control în termenul 

prevăzut de actele normative în 

vigoare. 

2) pentru toate celelalte organisme 

de control din listă și organismul 

de acreditare al organismului de 

control în cauză: 



a) data de la care organismul de 

control nu mai activează pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

b) motivul retragerii din sistem, 

astfel încât să poată fi apreciat 

riscul potenţial existent în cazul 

operatorilor care au avut contract 

cu organismul de control. 

3) pentru Agenția de Intervenție și 

Plăți pentru Agricultură: 

a) decizia de retragere a aprobării 

cu privire la activitatea 

organismului de control în cauză; 

b) lista operatorilor înscriși la 

respectivul organism de control. 

CAPITOLUL IV Eșantionare, analize, teste și diagnosticări 

Articolul 34 Metodele utilizate pentru eșantionare, analize, teste și 

diagnosticări 

(1) Metodele utilizate pentru eșantionare și efectuarea analizelor, testelor și 

diagnosticărilor de laborator în cursul controalelor oficiale și al altor activități 

oficiale respectă normele Uniunii de stabilire a acestor metode sau criteriile de 

performanță pentru aceste metode. 

(2)  În absența unor norme ale Uniunii dintre cele menționate la alineatul (1) și 

în contextul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, laboratoarele 

oficiale folosesc una dintre următoarele metode, în funcție de adecvarea la 

necesitățile lor specifice de analizare, testare și diagnosticare: 

(a) metode disponibile care respectă norme sau protocoale relevante, 

recunoscute pe plan internațional, inclusiv cele acceptate de Comitetul 

European pentru Standardizare (CEN); sau metode relevante elaborate sau 

recomandate de către laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și 

validate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan 

internațional; 

(b) în absența unor norme sau protocoale adecvate dintre cele menționate la 

litera (a), metode care respectă normele relevante instituite la nivel național 

sau, dacă nu există astfel de norme, metodele relevante elaborate sau 

recomandate de către laboratoarele naționale de referință și validate în 

conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan internațional; sau 

metode relevante elaborate și validate prin studii inter- sau intralaboratoare de 

validare a metodelor, în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe 
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plan internațional. 

(3)  În cazul în care este nevoie urgent de analize, teste sau diagnosticări de 

laborator și nu există niciuna dintre metodele prevăzute la alineatele (1) și (2) 

din prezentul articol, laboratorul național de referință sau, în cazul în care nu 

există niciun laborator național de referință, orice alt laborator desemnat în 

conformitate cu articolul 37 alineatul (1) poate utiliza alte metode decât cele 

menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol până la validarea unei 

metode adecvate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan 

internațional. 

(4)  Ori de câte ori este posibil, metodele utilizate pentru efectuarea analizelor 

de laborator sunt caracterizate de criteriile relevante stabilite în anexa III. 

(5)  Eșantioanele se prelevează, se manipulează și se etichetează în așa fel 

încât să fie asigurată validitatea lor juridică, științifică și tehnică. 

(6)  Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, 

norme referitoare la: 

(a) metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de eșantioane și pentru 

efectuarea analizelor, testelor și a diagnosticărilor de laborator; 

(b) criteriile de performanță, parametrii de analizare, testare sau diagnosticare, 

incertitudinea măsurării și procedurile pentru validarea acestor metode; 

(c) interpretarea rezultatelor analizelor, ale testelor și ale diagnosticărilor. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 35 A doua expertiză 

(1)  Autoritățile competente se asigură că operatorii ale căror animale sau 

bunuri fac obiectul prelevării de eșantioane, analizării, testării sau 

diagnosticării în contextul controalelor oficiale au dreptul la o a doua expertiză 

pe cheltuiala proprie a operatorului. 

Dreptul la o a doua expertiză permite operatorului să solicite o examinare de 

către un alt expert recunoscut și calificat corespunzător a documentelor privind 

prelevarea de eșantioane, analizarea, testarea sau diagnosticarea. 

(2)  În cazul în care este relevant și posibil din punct de vedere tehnic, având în 

vedere, în special, prevalența și distribuția pericolului la animale sau bunuri, 

perisabilitatea eșantioanelor sau a bunurilor și cantitatea substratului 

disponibil, autoritățile competente: 

(a) la prelevarea eșantionului și la cererea operatorului se asigură că se 

prelevează o cantitate suficientă pentru a permite o a doua expertiză și pentru 

revizuirea menționată la alineatul (3), dacă se dovedește necesară; sau 

 (b) sîn cazul în care prelevarea unei cantități suficiente astfel cum se 

menționează la litera (a) nu este posibilă, informează operatorul cu privire la 
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aceasta. 

Prezentul alineat nu se aplică la evaluarea prezenței organismelor dăunătoare 

de carantină la plante, produse vegetale sau alte obiecte cu scopul verificării 

respectării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g). 

(3)  Statele membre pot decide că, în cazul în care există un litigiu între 

autoritățile competente și operatori, pe baza celei de a doua expertize 

menționate la alineatul (1), operatorii pot solicita, pe cheltuiala proprie, 

examinarea documentelor analizei, testării sau diagnosticării inițiale și, după 

caz, efectuarea unei alte analize, testări sau diagnosticări de către un alt 

laborator oficial. 

(4)  Solicitarea de către operator a unei a doua expertize în temeiul alineatului 

(1) din prezentul articol nu aduce atingere obligației autorităților competente 

de a lua măsuri prompte în vederea eliminării sau limitării riscurilor pentru 

sănătatea umană, a animalelor și a plantelor sau pentru bunăstarea animalelor 

sau, în ceea ce privește OMG și al produselor de protecție a plantelor, și pentru 

mediu, în conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2). 

Articolul 36 Prelevarea de eșantioane de la animale și bunuri oferite spre 

vânzare prin mijloace de comunicare la distanță 

(1)  În cazul animalelor și al bunurilor oferite spre vânzare prin mijloace de 

comunicare la distanță, eșantioanele comandate de la operatori de către 

autoritățile competente fără a se identifica pot fi utilizate în scopul unui control 

oficial. 

(2)  După ce intră în posesia eșantioanelor, autoritățile competente iau toate 

măsurile pentru a se asigura că operatorii de la care s-au comandat aceste 

eșantioane în conformitate cu alineatul (1): 

(a) sunt informați cu privire la faptul că aceste eșantioane au fost prelevate în 

contextul unui control oficial și, după caz, sunt analizate sau testate în scopul 

acestui control oficial; și 

(b) în cazul în care eșantioanele menționate la alineatul respectiv sunt analizate 

sau testate, sunt informați cu privire la faptul că sunt îndreptățiți la o a doua 

expertiză, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1). 

(3)  Alineatele (1) și (2) se aplică organismelor delegate și persoanelor fizice 

cărora li s-au delegat anumite atribuții de control oficial. 
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Articolul 37 Desemnarea laboratoarelor oficiale 

(1)  Autoritățile competente desemnează laboratoare oficiale în vederea 

efectuării de analize, teste și diagnosticări de laborator pe eșantioane prelevate 

în cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, în statul membru pe 

teritoriul căruia funcționează aceste autorități competente sau într-un alt stat 
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membru sau o țară terță care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul 

Economic European. 

(2)  Autoritățile competente pot desemna ca laborator oficial un laborator 

situat într-un alt stat membru sau țară terță care este parte contractantă la 

Acordul privind Spațiul Economic European, sub rezerva respectării 

următoarelor condiții: 

(a) există la fața locului sisteme corespunzătoare care permit autorităților 

competente să efectueze auditurile și inspecțiile menționate la articolul 39 

alineatul (1) sau să delege efectuarea acestor audituri și inspecții către 

autoritățile competente din statul membru sau din țara terță care este parte 

contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European în care se situează 

laboratorul; și 

(b) laboratorul este deja desemnat ca laborator oficial de către autoritățile 

competente din statul membru pe al cărui teritoriu se află. 

(3)  Desemnarea unui laborator oficial se face în scris și include o descriere 

detaliată: 

(a) a sarcinilor pe care laboratorul le îndeplinește în calitate de laborator 

oficial; 

(b) a condițiilor în care laboratorul desfășoară activitățile menționate la litera 

(a); și 

(c) a sistemelor necesare în vederea asigurării unei coordonări și colaborări 

eficiente și eficace între laborator și autoritățile competente. 

(4) Autoritățile competente pot desemna ca laborator oficial numai un 

laborator care: 

(a) are expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a efectua 

analize, teste sau diagnosticări pe eșantioane; 

(b) are un număr suficient de angajați calificați și cu experiență în domeniu; 

(c) garantează că atribuțiile care i s-au conferit astfel cum se prevede la 

alineatul (1) se îndeplinesc imparțial și care este liber de orice conflict de 

interese în privința îndeplinirii atribuțiilor sale de laborator oficial; 

(d) poate livra în timp util rezultatele analizelor, testelor sau diagnosticărilor 

efectuate pe eșantioanele prelevate în cursul controalelor oficiale și al altor 

activități oficiale; și 

(e) funcționează în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 și este 

acreditat în conformitate cu standardul respectiv de către un organism național 

de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

765/2008. 

(5)  Obiectul acreditării unui laborator oficial, astfel cum este menționat la 

alineatul (4) litera (e): 



(a) include metodele de analizare, testare sau diagnosticare de laborator care 

trebuie să fie utilizate de către laborator pentru analize, teste sau diagnosticări 

atunci când funcționează în calitate de laborator oficial; 

(b) poate cuprinde una sau mai multe metode de analizare, testare sau 

diagnosticare de laborator sau grupuri de metode; 

(c)  

poate fi definit într-un mod flexibil, care să permită includerea în obiectul 

acreditării a unor versiuni modificate ale metodelor utilizate de către 

laboratorul oficial în cazul în care acreditarea a fost acordată sau metode noi, 

în plus față de metodele respective, pe baza validării proprii a laboratorului 

fără o evaluare specifică efectuată de către organismul național de acreditare 

înainte de utilizarea respectivelor metode modificate sau noi. 

(6)  În cazul în care niciun laborator oficial desemnat în Uniune sau într-o țară 

terță care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic 

European în conformitate cu alineatul (1) nu deține expertiza, echipamentele, 

infrastructura și personalul necesare în vederea efectuării de analize, teste sau 

diagnosticări de laborator noi sau neobișnuite, autoritățile competente pot 

solicita unui laborator sau unui centru de diagnosticare care nu îndeplinește 

una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4) să efectueze 

aceste analize, teste și diagnosticări. 

Articolul 38 Obligațiile laboratoarelor oficiale 

(1)  În cazul în care rezultatele unei analize, testări sau diagnosticări efectuate 

pe eșantioane prelevate în cursul controalelor oficiale sau al altor activități 

oficiale indică un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, iar 

în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu, 

sau indică probabilitatea unui caz de neconformitate, laboratoarele oficiale 

informează imediat autoritățile competente care le-au desemnat pentru analiza, 

testarea sau diagnosticarea respectivă și, după caz, organismele delegate sau 

persoanele fizice cărora li s-au delegat atribuții. Cu toate acestea, în acordurile 

specifice dintre autoritățile competente, organismele delegate sau persoanele 

fizice cărora li s-au delegat atribuții și laboratoarele oficiale se poate specifica 

faptul că această informație nu trebuie furnizată imediat. 

(2)  La cererea laboratorului de referință al Uniunii Europene sau a 

laboratorului național de referință, laboratoarele oficiale iau parte la efectuarea 

de teste comparative între laboratoare sau la teste de competență care sunt 

organizate pentru analizele, testele sau diagnosticările pe care le efectuează în 

calitate de laboratoare oficiale. 

(3)  La cererea autorităților competente, laboratoarele oficiale pun la dispoziția 

publicului denumirile metodelor utilizate pentru analizele, testele sau 
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diagnosticările efectuate în contextul controalelor oficiale și al altor activități 

oficiale. 

(4)  Laboratoarele oficiale indică, la cererea autorităților competente, împreună 

cu rezultatele, metodele utilizate pentru fiecare analiză, test sau diagnosticare 

efectuată în contextul controalelor oficiale și al altor activități oficiale. 

Articolul 39 Auditarea laboratoarelor oficiale 

(1)  Autoritățile competente organizează auditarea laboratoarelor oficiale pe 

care le-au desemnat în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) periodic și ori 

de câte ori consideră că este necesar un audit, cu excepția cazului în care 

consideră că această auditare este redundantă dacă se ia în considerare 

evaluarea acreditării menționată la articolul 37 alineatul (4) litera (e). 

(2)  Autoritățile competente retrag imediat desemnarea unui laborator oficial, 

fie integral, fie doar pentru anumite sarcini, în cazul în care acesta nu reușește 

să ia măsuri de remediere adecvate și în timp util, ca urmare a rezultatelor unui 

audit prevăzut la alineatul (1) care relevă una dintre următoarele situații: 

(a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 37 alineatele (4) și (5); 

(b)  nu îndeplinește obligațiile prevăzute la articolul 38; 

(c) este neperformant în cadrul testelor comparative între laboratoare prevăzute 

la articolul 38 alineatul (2). 
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Articolul 40 Derogări de la condiția de acreditare obligatorie pentru anumite 

laboratoare oficiale 

(1)  Prin derogare de la articolul 37 alineatul (4) litera (e), autoritățile 

competente pot desemna următoarele ca laboratoare oficiale, indiferent dacă 

îndeplinesc sau nu condiția prevăzută la dispoziția menționată: 

(a) laboratoare: 

(i) a căror unică activitate constă în depistarea prezenței Trichinella în carne; 

(ii) care utilizează exclusiv metodele pentru depistarea prezenței Trichinella 

menționate la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/1375 al Comisiei ( 13 ); 

(iii) care efectuează testele pentru depistarea prezenței Trichinella sub 

supravegherea autorităților competente sau a unui laborator oficial desemnat în 

conformitate cu articolul 37 alineatul (1) și care este acreditat în conformitate 

cu standardul EN ISO/IEC 17025 pentru utilizarea metodelor menționate la 

punctul (ii) de la prezenta literă; și 

(iv) care participă cu regularitate și au rezultate satisfăcătoare la testele 

comparative între laboratoare sau la testele de competență organizate de 

laboratoarele naționale de referință pentru metodele pe care le utilizează pentru 

depistarea Trichinella; 

(b) laboratoarele care efectuează analize, teste și diagnosticări exclusiv în 
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contextul altor activităților oficiale, cu condiția: 

(i) utilizării exclusive a metodele de analizare, testare și diagnosticare de 

laborator menționate la articolul 34 alineatul (1) și la articolul 34 alineatul (2) 

litera (a) sau (b); 

(ii) efectuării de analize, teste și diagnosticări sub supravegherea autorităților 

competente sau a laboratoarelor naționale de referință pentru metodele pe care 

le utilizează; 

(iii) participării cu regularitate și cu rezultate satisfăcătoare la testele 

comparative între laboratoare sau la testele de competență organizate de 

laboratoarele naționale de referință pentru metodele pe care le utilizează; și 

(iv) deținerii unui sistem de asigurare a calității în vederea asigurării unor 

rezultate solide și fiabile prin metodele de analizare, testare și diagnosticare de 

laborator utilizate. 

(2)  În cazul în care metodele utilizate de către laboratoarele menționate la 

alineatul (1) litera (b) din prezentul articol necesită confirmarea rezultatului 

analizării, testării sau diagnosticării de laborator, analizarea, testarea sau 

diagnosticarea de laborator de confirmare este efectuată de către un laborator 

oficial care îndeplinește cerințele menționate la articolul 37 alineatul (4) litera 

(e). 

(3)  Laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu alineatul (1) se află în 

statele membre pe al căror teritoriu se află autoritățile competente care le-au 

desemnat. 

Articolul 41 Competențele de a adopta derogări de la condiția de acreditare 

obligatorie a tuturor metodelor de analizare, testare și diagnosticare de 

laborator utilizate de laboratoarele oficiale 

Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în 

care autoritățile competente pot desemna drept laboratoare oficiale, în 

conformitate cu articolul 37 alineatul (1), laboratoarele care nu îndeplinesc 

condițiile menționate la articolul 37 alineatul (4) litera (e) privind toate 

metodele pe care acestea le utilizează pentru controale oficiale sau alte 

activități oficiale, cu condiția ca aceste laboratoare să respecte următoarele 

condiții: 

(a) să funcționeze și să fie acreditate în conformitate cu standardul EN 

ISO/IEC 17025 pentru utilizarea uneia sau mai multor metode care sunt 

similare și reprezentative pentru celelalte metode pe care le utilizează; și 

(b) să folosească în mod regulat și semnificativ metode pentru care au obținut 

acreditarea menționată la litera (a) din prezentul articol exceptând, în ceea ce 

privește domeniul reglementat de normele menționate de articolul 1 alineatul 
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(2) litera (g), cazul în care nu există o metodă validată, dintre cele menționate 

la articolul 34 alineatele (1) și (2), pentru detectarea organismelor specifice 

dăunătoare plantelor. 

Articolul 42Derogări temporare de la condiția de acreditare obligatorie a 

laboratoarelor oficiale 

(1)  Prin derogare de la articolul 37 alineatul (5) litera (a), autoritățile 

competente pot desemna temporar ca laborator oficial un laborator oficial 

existent în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) pentru utilizarea unei 

metode de analizare, testare sau diagnosticare de laborator pentru care acesta 

nu a obținut acreditarea menționată la articolul 37 alineatul (4) litera (e): 

(a) atunci când utilizarea respectivei metode este nou impusă de normele 

Uniunii; 

(b) atunci când modificările aduse unei metode utilizate necesită o nouă 

acreditare sau extinderea obiectului acreditării obținute de către laboratorul 

oficial; sau 

(c) în situațiile în care nevoia de utilizare a metodei apare dintr-o situație de 

urgență sau dintr-un risc emergent pentru sănătatea umană, a animalelor sau a 

plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și 

produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. 

(2)  Desemnarea temporară menționată la alineatul (1) este condiționată de 

îndeplinirea următoarelor condiții: 

(a) laboratorul oficial este deja acreditat în conformitate cu standardul EN 

ISO/IEC 17025 pentru utilizarea unei metode similare celei care nu este 

inclusă în obiectul acreditării sale; 

(b) în cadrul laboratorului oficial există un sistem de asigurare a calității în 

vederea asigurării unor rezultate solide și fiabile prin utilizarea metodei care 

nu este inclusă în obiectul acreditării existente; 

(c) analizele, testele și diagnosticările sunt efectuate sub supravegherea 

autorităților competente sau a laboratoarelor naționale de referință pentru acea 

metodă. 

(3)  Desemnarea temporară prevăzută la alineatul (1) nu depășește o perioadă 

de un an. Aceasta poate fi reînnoită o singură dată pentru o perioadă 

suplimentară de un an. 

(4)  Laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu alineatul (1) se află în 

statele membre pe al căror teritoriu se află autoritățile competente care le-au 

desemnat. 
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CAPITOLUL V Controalele oficiale asupra animalelor și bunurilor care intră 

în Uniune 

Articolul 43 Controalele oficiale asupra animalelor și bunurilor care intră în 
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Uniune 

Controalele oficiale asupra animalelor și bunurilor care intră în Uniune sunt 

organizate în funcție de riscuri. În ceea ce privește animalele și bunurile 

menționate la articolele 47 și 48, controalele oficiale se efectuează în 

conformitate cu articolele 47-64. 

2022 

Secțiunea I Animale și bunuri care nu sunt supuse controalelor oficiale la 

posturile de inspecție la frontieră în temeiul secțiunii II 

Articolul 44 Controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu sunt 

supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul 

secțiunii II 

(1)  Pentru a asigura respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul 

(2), autoritățile competente efectuează controale oficiale în mod periodic, în 

funcție de riscuri și cu o frecvență adecvată, asupra animalelor și bunurilor 

care intră în Uniune și cărora nu li se aplică articolele 47 și 48. 

(2)  În privința animalelor și bunurilor menționate la alineatul (1), frecvența 

adecvată a controalelor oficiale se determină ținând cont de: 

(a) riscurile pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea 

animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu, asociate cu diferite tipuri de animale și bunuri; 

(b) orice informație care indică probabilitatea că consumatorii ar putea fi 

induși în eroare, în special în ceea ce privește natura, identitatea, proprietățile, 

compoziția, cantitatea, durabilitatea, țara de origine sau locul de proveniență, 

metoda de fabricație sau producție a bunurilor; 

(c) antecedentele în ceea ce privește conformitatea cu cerințele stabilite în 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2) aplicabile animalelor sau 

bunurilor în cauză: 

(i) ale țării terțe și ale unității de origine sau ale locului de producție, după caz; 

(ii) ale exportatorului; 

(iii) ale operatorului responsabil de transport; 

(d) controalele care au fost deja efectuate asupra animalelor și a bunurilor în 

cauză; și 

(e) garanțiile pe care autoritățile competente din țara terță de origine le-au 

oferit cu privire la conformitatea animalelor și a bunurilor cu cerințele stabilite 

în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cu cerințe recunoscute a 

fi cel puțin echivalente cu acestea. 

(3)  Controalele oficiale prevăzute la alineatul (1) se efectuează într-un loc 

adecvat, pe teritoriul vamal al Uniunii, care poate fi: 

(a) punctul de intrare în Uniune; 

(b) un post de inspecție la frontieră; 
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(c) punctul de punere în liberă circulație în Uniune; 

(d) depozitele și sediile operatorului responsabil de transport; 

(e) locul de destinație 

(4)  Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (3), autoritățile competente de la 

posturile de inspecție la frontieră și din alte puncte de intrare în Uniune 

efectuează controale oficiale cu privire la următoarele elemente ori de câte ori 

au motive să creadă că intrarea acestora în Uniune poate prezenta un risc 

pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea 

animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu: 

(a) mijloacele de transport, inclusiv atunci când sunt goale; și 

(b) ambalajele, inclusiv paleții. 

(5)  De asemenea, autoritățile competente pot efectua controale oficiale asupra 

bunurilor care fac obiectul unuia dintre regimurile vamale definit la articolul 5 

punctul 16 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și unei 

depozitări temporare definită la articolul 5 punctul 17 din respectivul 

regulament. 

Articolul 45 Tipuri de controale oficiale asupra animalelor și bunurilor care nu 

sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul 

secțiunii II 

(1)  În cazul în care se efectuează în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), 

controalele oficiale: 

(a) includ întotdeauna un control documentar; și 

(b) includ controale de identitate și fizice, în funcție de riscul pentru sănătatea 

umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea 

ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. 

(2)  Autoritățile competente efectuează controalele fizice menționate la 

alineatul (1) litera (b) în condiții adecvate, care permit o desfășurare 

corespunzătoare a investigațiilor. 

(3)  În cazul în care controalele documentare, de identitate sau fizice 

menționate la alineatul (1) din prezentul articol indică faptul că animalele și 

bunurile nu respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2), se aplică 

articolul 66 alineatele (1), (3) și (5), articolele 67, 68 și 69, articolul 71 

alineatele (1) și (2), articolul 72 alineatele (1) și (2) și articolele 137 și 138. 

(4)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și 

condițiile în care autoritățile competente pot solicita operatorilor să notifice 

sosirea anumitor bunuri care intră în Uniune. 
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Articolul 46 Eșantioane prelevate de la animalele și bunurile care nu sunt  Nepreluat   MADRM/ 



supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în temeiul 

secțiunii II 

(1)  În cazul prelevării de eșantioane de la animale și bunuri, autoritățile 

competente, fără a aduce atingere articolelor 34-42: 

(a) informează operatorii în cauză și, după caz, autoritățile vamale; și 

(b) decid dacă animalele sau bunurile trebuie să fie reținute în așteptarea 

rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate sau dacă acestea 

pot fi eliberate cu condiția asigurării trasabilității animalelor sau a bunurilor. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia: 

(a) stabilește procedurile necesare în vederea asigurării trasabilității animalelor 

sau a bunurilor menționate la alineatul (1) litera (b); și 

(b)identifică documentele care trebuie să însoțească animalele sau bunurile 

menționate la alineatul (1) în cazurile în care au fost prelevate eșantioane de 

către autoritățile competente. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

urmează a fi 
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Secțiunea II Controalele oficiale efectuate la posturile de inspecție la frontieră 

asupra animalelor și bunurilor 

Articolul 47 Animalele și bunurile supuse controalelor oficiale la posturile de 

inspecție la frontieră 

(1)  Pentru a asigura respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul 

(2), autoritățile competente efectuează controale oficiale, la postul de inspecție 

la frontieră al Uniunii de primă sosire, asupra tuturor transporturilor de 

următoarele categorii de animale și bunuri care intră în Uniune: 

(a) animale; 

 (b) produse de origine animală, produse germinale, subproduse de origine 

animală, fân și paie și produse alimentare care conțin atât produse de origine 

vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală („produse compuse”); 

 (c) plante, produse vegetale și alte obiecte, astfel cum sunt menționate în 

listele stabilite în temeiul articolului 72 alineatul (1) și al articolului 74 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

(d) bunuri din anumite țări terțe pentru care Comisia a decis, prin actele de 

punere în aplicare menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol, că 

este necesară o măsură care să prevadă obligația de intensificare temporară a 

controalelor oficiale la intrarea lor în Uniune din cauza unui risc cunoscut sau 

emergent sau deoarece există dovezi că ar putea exista o neconformitate gravă 

de amploare cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(e) animale și bunuri care fac obiectul unei măsuri de urgență prevăzute în 

actele adoptate în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 
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178/2002, cu articolul 249 din Regulamentul (UE) 2016/429 sau cu articolul 

28 alineatul (1), articolul 30 alineatul (1), articolul 40 alineatul (3), articolul 41 

alineatul (3), articolul 49 alineatul (1), articolul 53 alineatul (3) și articolul 54 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031 care prevăd obligația de a 

supune transporturile de astfel de animale sau bunuri, identificate prin codurile 

acestora din Nomenclatorul combinat, unor controale oficiale la intrarea lor în 

Uniune; 

(f) animale și bunuri ale căror condiții sau măsuri de intrare în Uniune au fost 

stabilite prin actele adoptate în conformitate cu articolul 126 sau, respectiv, 

128 sau cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), care prevăd 

obligația de constatare a respectării acestor condiții sau măsuri la intrarea 

animalelor sau a bunurilor în Uniune. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia: 

(a) întocmește liste care prevăd toate animalele și bunurile menționate la 

alineatul (1) literele (a) și (b), indicând codurile acestora din Nomenclatorul 

combinat; și 

(b) întocmește lista cu bunurile din categoria menționată la alineatul (1) litera 

(d), indicând codurile acestora din Nomenclatorul combinat, și o actualizează, 

după caz, cu privire la riscurile menționate la litera respectivă. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru modificarea prezentului regulament în ceea ce privește 

modificările categoriilor de transporturi menționate la alineatul (1) din 

prezentul articol, în vederea includerii produselor compuse, a fânului și a 

paielor și a altor produse strict limitate la produsele care prezintă un risc nou 

identificat sau sporit semnificativ pentru sănătatea umană, a animalelor sau a 

plantelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu. 

(4)  În absența unor prevederi contrare în actele prin care se stabilesc măsurile 

sau condițiile menționate la alineatul (1) literele (d), (e) și (f), prezentul articol 

se aplică și transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) atunci când acestea sunt de natură 

necomercială. 

(5)  Operatorii responsabili de transport se asigură că animalele și bunurile din 

categoriile menționate la alineatul (1) sunt prezentate pentru controalele 

oficiale la postul de inspecție la frontieră menționat. 

Articolul 48 Animalele și bunurile exceptate de la efectuarea controalelor 

oficiale la posturile de inspecție la frontieră 
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Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele prin care se 

stabilesc cazurile și condițiile în care următoarele categorii de animale și 

bunuri sunt exonerate de la aplicarea articolului 47, și în cazul în care această 

exonerare se justifică: 

(a) bunurile trimise ca eșantioane comerciale sau ca articole de prezentare 

pentru expoziții, care nu sunt destinate introducerii pe piață; 

(b) animalele și bunurile destinate scopurilor științifice; 

(c) bunurile aflate la bordul mijloacelor de transport care operează la nivel 

internațional, care nu sunt descărcate și care sunt destinate consumului 

echipajului și pasagerilor; 

(d) bunurile care fac parte din bagajul personal al călătorilor și care sunt 

destinate consumului sau uzului personal; 

(e) transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt 

destinate introducerii pe piață; 

(f) sanimalele de companie, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 11 

din Regulamentul (UE) 2016/429; 

(g) bunurile care au fost supuse unui tratament specific și care nu depășesc 

cantitățile care urmează să fie stabilite în respectivele acte delegate; 

(h) categoriile de animale sau bunuri care prezintă risc scăzut sau nu prezintă 

un risc specific și pentru care controalele la frontieră nu sunt, prin urmare, 

necesare. 

armonizat în 

2022 

Articolul 49 Controalele oficiale efectuate la posturile de inspecție la frontieră 

(1)  În scopul verificării conformității cu cerințele aplicabile stabilite în 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente 

efectuează controale oficiale asupra transporturilor de animale și bunuri din 

categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) la sosirea transportului la 

postul de inspecție la frontieră. Aceste controale oficiale includ controale 

documentare, de identitate și fizice. 

(2)  Controalele fizice se efectuează, atunci când respectivele controale 

privesc: 

(a) animale, cu excepția animalelor acvatice, sau carnea și organele 

comestibile, de către un medic veterinar oficial, care poate fi asistat de 

personal format în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul alineatului (5) 

în chestiuni veterinare și desemnat de autoritățile competente în acest scop; 

(b) animalele acvatice, produsele de origine animală cu excepția celor 

menționate la prezentul alineat litera (a), materialele germinative sau 

subprodusele de origine animală, de către un medic veterinar oficial sau de 

personal format în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul alineatului (5) 
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și desemnat de autoritățile competente în acest scop; 

(c) plantele, produsele vegetale și alte obiecte de către un inspector fitosanitar 

oficial. 

(3)  Autoritățile competente de la posturile de inspecție la frontieră efectuează 

controale oficiale în mod sistematic asupra transporturilor de animale 

transportate și asupra mijloacelor de transport, în vederea verificării 

conformității cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor stabilite în 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Autoritățile competente pun în 

aplicare măsuri de acordare a priorității controalelor oficiale asupra animalelor 

transportate și de reducere a întârzierilor în efectuarea acestor controale. 

(4)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind modalitățile practice de prezentare a transporturilor de animale 

și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), unitățile de 

transport sau subentitățile care pot constitui un transport individual și numărul 

maxim de astfel de unități de transport sau subentități în cadrul fiecărui 

transport, luând în considerare necesitatea de a se asigura rapiditatea și 

eficiența manipulării transporturilor și a efectuării de către autoritățile 

competente a controalelor oficiale și, după caz, standardele internaționale. 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(5)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de stabilire a 

cerințelor specifice de formare pentru personalul menționat la alineatul (2) din 

prezentul articol în vederea efectuării controalelor fizice la posturile de 

inspecție la frontieră. 

Articolul 50 Certificatele și documentele de însoțire a transporturilor și a 

transporturilor divizate 

(1)  Certificatele sau documentele oficiale originale sau documentele 

electronice echivalente care, în conformitate cu normele menționate la articolul 

1 alineatul (2), trebuie să însoțească transporturile de animale și bunuri din 

categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) se prezintă autorităților 

competente de la postul de inspecție la frontieră și sunt păstrate de acestea, cu 

excepția cazului în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) prevăd 

altfel. 

(2)  Autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră eliberează 

operatorului responsabil de transport un document legalizat sau copia 

electronică a certificatelor sau a documentelor oficiale menționate la alineatul 

(1) sau, în cazul unui transport divizat, documente autentificate individual sau 

copii electronice ale acestor certificate sau documente. 
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(3)  Transporturile nu vor fi divizate până la efectuarea controalelor oficiale și 

finalizarea documentului sanitar comun de intrare (DSCI) menționat la 

articolul 56, în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) și cu articolul 57. 

(4)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de 

stabilire a cazurilor și a condițiilor în care DSCI trebuie să însoțească 

transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 

alineatul (1) până la locul de destinație. 

Articolul 51 Norme specifice privind controalele oficiale efectuate la posturile 

de inspecție la frontieră 

(1)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de stabilire: 

(a) a cazurilor și condițiilor în care autoritățile competente de la un post de 

inspecție la frontieră pot autoriza continuarea transporturilor de animale și 

bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) până la locul de 

destinație finală, înainte de aflarea rezultatelor controalelor fizice, în cazul în 

care aceste controale sunt necesare; 

(b) a termenelor și a modalităților pentru efectuarea controalelor documentare 

și, după necesități, a controalelor de identitate și fizice asupra categoriilor de 

animale și bunuri supuse controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 

alineatul (1) care intră în Uniune pe cale maritimă sau aeriană dintr-o țară terță, 

atunci când respectivele animale și bunuri sunt preluate de pe o navă sau dintr-

un avion și se transportă sub supraveghere vamală pe o altă navă sau într-un alt 

avion din același port sau pe același aeroport, în pregătirea continuării 

călătoriei (transporturi „transbordate”); 

(c) a cazurilor și a condițiilor în care pot fi efectuate controalele de identitate și 

fizice ale transporturilor transbordate și ale animalelor care sosesc pe calea 

aeriană sau maritimă și care rămân la bordul acelorași mijloace de transport în 

vederea continuării călătoriei, la un alt post de inspecție la frontieră decât cel 

de primă sosire în Uniune; 

(d) a cazurilor și a condițiilor în care se poate autoriza tranzitul transporturilor 

de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) și a 

controalelor oficiale specifice care trebuie să fie efectuate la posturile de 

inspecție la frontieră asupra acestor transporturi, inclusiv a cazurilor și 

condițiilor de depozitare a bunurilor în depozite vamale special autorizate sau 

în zone libere; 

(e) a cazurilor și a condițiilor în care se aplică derogări de la normele privind 

controalele de identitate și fizice în ceea ce privește transporturile transbordate 

și tranzitul transporturilor de bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) 
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litera (c). 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de 

stabilire a cazurilor și a condițiilor în care se aplică derogări de la normele 

privind controalele documentare în ceea ce privește transporturile transbordate 

și tranzitul transporturilor de bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) 

litera (c). 

Articolul 52 Detalii privind efectuarea controalelor documentare, de identitate 

și fizice 

Pentru asigurarea aplicării uniforme a articolelor 49, 50 și 51, Comisia 

stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate 

privind operațiunile care urmează să fie efectuate în timpul și după efectuarea 

controalelor documentare, de identitate și fizice menționate în aceste articole, 

pentru a asigura o efectuare eficientă a acestor controale oficiale. Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 53 Controalele oficiale care nu se efectuează la posturile de inspecție 

la frontieră 

(1)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de stabilire a 

cazurilor și a condițiilor referitoare la: 

(a) efectuarea controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor de 

animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), astfel 

încât aceste controale să poată fi efectuate de către autoritățile competente la 

alte puncte de inspecție decât posturile de inspecție la frontieră, cu condiția ca 

respectivele puncte de control să se conformeze cerințelor prevăzute la 

articolul 64 alineatul (3) și în actele de punere în aplicare adoptate în 

conformitate cu articolul 64 alineatul (4); 

(b) efectuarea într-un alt post de inspecție la frontieră dintr-un alt stat membru 

a controalelor fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor 

documentare și de identitate la postul de inspecție la frontieră de primă sosire 

în Uniune; 

(c) efectuarea într-un alt post de inspecție la frontieră dintr-un alt stat membru 

a controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor care au fost supuse 

controalelor documentare la postul de inspecție la frontieră de primă sosire în 

Uniune; 

(d) în care autoritățile vamale sau alte autorități publice pot îndeplini atribuții 

specifice de control în următoarele privințe, în măsura în care atribuțiile 

respective nu intră deja în responsabilitatea autorităților respective: 
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(i) transporturile menționate la articolul 65 alineatul (2); 

(ii) bagajele personale ale pasagerilor; 

(iii) bunurile comandate prin vânzări prin contracte la distanță, inclusiv prin 

telefon sau prin internet; 

(iv) animalele de companie care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 

din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 14 ); 

(e) controalele documentare privind transporturile de plante, produse vegetale 

și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) pot fi efectuate 

la distanță față de un post de inspecție la frontieră. 

(2)  În cazul punctelor de control menționate la alineatul (1) litera (a) din 

prezentul articol se aplică, de asemenea, articolul 56 alineatul (3) litera (b), 

articolul 57 alineatul (2) litera (a), articolul 59 alineatul (1), articolul 60 

alineatul (1) literele (a) și (d) și articolele 62 și 63. 

Articolul 54 Frecvența controalelor documentare, de identitate și fizice 

(1)  Toate transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la 

articolul 47 alineatul (1) se supun controalelor documentare. 

(2)  Controalele de identitate și fizice se efectuează asupra transporturilor de 

animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1) cu o 

frecvență care depinde de riscul prezentat de fiecare animal, bun sau categorie 

de animale sau bunuri pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, 

pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de 

protecție a plantelor, și pentru mediu. 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

pentru aplicarea uniformă a frecvenței adecvate menționate la alineatul (2). 

Respectivele norme garantează frecvențe care sunt mai mari decât zero și 

stabilesc: 

(a) criteriile și procedurile de stabilire și de modificare a frecvenței efectuării 

controalelor de identitate și fizice care trebuie să fie efectuate asupra 

transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și de adaptare a acestora la nivelul de risc 

asociat acestor categorii, având în vedere: 

(i) informațiile colectate de către Comisie în conformitate cu articolul 125 

alineatul (1); 

(ii) rezultatele controalelor efectuate de către experții Comisiei în conformitate 

cu articolul 120 alineatul (1); 

(iii) antecedentele operatorilor în ceea ce privește respectarea normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(iv) datele și informațiile colectate prin intermediul sistemului de gestionare a 
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informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) menționat la articolul 131; 

(v) evaluările științifice disponibile; și 

(vi) orice alte informații cu privire la riscurile asociate categoriilor de animale 

și bunuri; 

(b) condițiile în care statele membre pot crește frecvența de efectuare a 

controalelor de identitate și fizice stabilită în conformitate cu litera (a), astfel 

încât să se țină seama de factorii de risc locali; 

(c) procedurile pentru asigurarea aplicării uniforme și în timp util a frecvenței 

de efectuare a controalelor de identitate și fizice stabilită în conformitate cu 

litera (a). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(4)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

referitoare la: 

(a) frecvența efectuării controalelor de identitate și fizice pentru categoriile de 

bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (d); și 

(b) frecvența efectuării controalelor de identitate și fizice pentru categoriile de 

animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) literele (e) și (f), dacă 

nu este deja prevăzută în actele menționate. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 55 Decizii privind transporturile 

(1)  Pentru fiecare transport de animale și bunuri din categoriile menționate la 

articolul 47 alineatul (1), autoritățile competente iau o decizie în urma 

efectuării controalelor oficiale, inclusiv documentare și, după necesități, 

controale de identitate și fizice, indicând dacă transportul respectă sau nu 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și, dacă este cazul, regimul 

vamal aplicabil. 

(2)  Deciziile privind transporturile sunt luate de către: 

(a) un medic veterinar oficial, atunci când privesc animalele, produsele de 

origine animală, materialele germinative sau subprodusele de origine animală; 

sau 

(b) un inspector fitosanitar oficial, atunci când privesc plantele, produsele 

vegetale și alte obiecte. 

(3)  Prin derogare de la alineatul 2 litera (a), autoritățile competente pot decide 

ca decizia cu privire la transporturile de produse pescărești, moluște bivalve 

vii, echinoderme vii, tunicate vii și gasteropode marine vii destinate 

consumului uman se fie luată de către un personal instruit în mod adecvat, care 

a fost desemnat în mod special de către autoritățile competente în acest scop. 

     



Articolul 56 Utilizarea documentului sanitar comun de intrare (DSCI) de către 

operator și de către autoritățile competente 

(1)  Pentru fiecare transport de animale și bunuri din categoriile menționate la 

articolul 47 alineatul (1), operatorul responsabil de transport completează 

partea relevantă a DSCI, furnizând informațiile necesare în vederea 

identificării imediate și complete a transportului și a destinației acestuia. 

(2)  Trimiterile din prezentul regulament la DSCI includ o trimitere la 

echivalentul electronic al acestuia. 

(3)  DSCI se utilizează de către: 

(a) operatorii responsabili de transporturi de animale și bunuri din categoriile 

menționate la articolul 47 alineatul (1) în vederea notificării prealabile a 

autorităților competente de la postul de inspecție la frontieră cu privire la 

sosirea acestor transporturi; 

(b) autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră, în vederea: 

(i) înregistrării rezultatelor controalelor oficiale efectuate și a oricăror decizii 

luate pe baza acestora, inclusiv decizia de respingere a unui transport; și 

(ii) comunicării informațiilor menționate la punctul (i) prin intermediul 

IMSOC. 

(4)  Operatorii responsabili de transport realizează notificarea prealabilă în 

conformitate cu alineatul (3) litera (a) prin completarea și transmiterea părții 

relevante din DSCI în IMSOC în vederea transmiterii către autoritățile 

competente de la postul de inspecție la frontieră înainte de sosirea fizică a 

transportului în Uniune. 

(5)  Autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră finalizează 

DSCI de îndată ce: 

(a) s-au efectuat toate controalele oficiale menționate la articolul 49 alineatul 

(1); 

(b) sunt disponibile rezultatele controalelor fizice, în cazul în care aceste 

controale sunt necesare; și 

(c) s-a luat o decizie cu privire la transport în conformitate cu articolul 55 și 

aceasta a fost înregistrată în DSCI. 
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Articolul 57 Utilizarea DSCI de către autoritățile vamale 

(1)  Plasarea și manipularea transporturilor de animale și bunuri din categoriile 

menționate la articolul 47 alineatul (1) printr-o procedură vamală, inclusiv 

intrarea sau manipularea în depozite libere sau vamale sau în zone libere, se 

fac pe baza prezentării DSCI de către operatorul responsabil de transport către 

autoritățile vamale, fără a se aduce atingere derogărilor menționate la articolul 

48 și normelor menționate la articolele 53 și 54. În etapa respectivă, autoritățile 

competente de la postul de inspecție la frontieră trebuie să fi întocmit în mod 
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corespunzător DSCI în IMSOC. 

(2)  Autoritățile vamale: 

(a) nu permit plasarea transportului sub un regim vamal diferit de cel indicat 

de către autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră; și 

(b) fără a se aduce atingere derogărilor menționate la articolul 48 și normelor 

menționate la articolele 53 și 54, permit punerea în liberă circulație a unui 

transport numai la prezentarea a unui DSCI întocmit în mod corespunzător, 

care confirmă faptul că transportul respectă normele aplicabile menționate la 

articolul 1 alineatul (2). 

(3)  În cazul în care se întocmește o declarație vamală pentru un transport de 

animale sau bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul (1), iar 

DSCI nu este prezentat, autoritățile vamale rețin transportul și informează 

imediat autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră. 

Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu articolul 66 

alineatul (6). 

Articolul 58 Formatul, termenele și normele specifice de utilizare a 

documentului sanitar comun de intrare 

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

referitoare la: 

(a) formatul DSCI și instrucțiunile pentru prezentarea și utilizarea acestuia, 

ținând cont de standardele internaționale relevante; și 

(b) termenul minim de notificare prealabilă a transporturilor de către operatorii 

responsabili de transport, prevăzut la articolul 56 alineatul (3) litera (a), pentru 

a permite efectuarea de către autoritățile competente de la postul de inspecție 

la frontieră a controalelor oficiale în timp util și în mod eficient. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 59 Desemnarea posturilor de inspecție la frontieră 

(1)  Statele membre desemnează posturile de inspecție la frontieră în vederea 

efectuării de controale oficiale asupra uneia sau mai multora dintre categoriile 

de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1). 

(2)  Statele membre transmit o notificare Comisiei înainte de desemnarea unui 

post de inspecție la frontieră. Această notificare include toate informațiile 

necesare Comisiei în vederea verificării conformității postului de inspecție la 

frontieră propus cu cerințele minime prevăzute la articolul 64. 

(3)  În termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul (2), 

Comisia informează statul membru: 

(a) dacă desemnarea postului de inspecție la frontieră propus depinde de 

rezultatul favorabil al unui control efectuat de către experții Comisiei în 
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conformitate cu articolul 116 în vederea verificării conformității cu cerințele 

minime prevăzute la articolul 64; și 

(b) cu privire la data acestui control, care nu va fi mai târziu de șase luni de la 

notificare. 

(4)  În cazurile în care Comisia a informat un stat membru, în conformitate cu 

alineatul (3), că un control nu este necesar, statul membru poate trece la 

desemnare. 

(5)  Statul membru amână desemnarea postului de inspecție la frontieră până la 

comunicarea de către Comisie a rezultatului favorabil al controlului. Comisia 

comunică rezultatele controlului astfel cum este menționat la alineatul (3) 

litera (a) în termen de cel mult trei luni de la data controlului. 

Articolul 60 Lista posturilor de inspecție la frontieră 

(1)  Fiecare stat membru publică pe internet liste actualizate cu posturile de 

inspecție la frontieră de pe teritoriul său, furnizând următoarele informații 

pentru fiecare post de inspecție la frontieră: 

(a) datele de contact ale acestuia; 

(b) programul de funcționare al acestuia; 

(c) locul exact și dacă acesta este port, aeroport, punct de intrare feroviar sau 

rutier; și 

(d) categoriile de animale și bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) care 

sunt incluse în obiectul al desemnării sale. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind formatul, categoriile, abrevierile denumirilor și alte informații care 

urmează să fie utilizate de către statele membre în listele conținând posturile 

de inspecție la frontieră. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul 

(2). 
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Articolul 61 Retragerea autorizațiilor și redesemnarea entităților de inspecție la 

frontieră existente 

(1)  Se retrag autorizația punctelor de inspecție la frontieră acordată în 

conformitate cu articolul 6 din Directiva 97/78/CE și cu articolul 6 din 

Directiva 91/496/CEE, desemnarea punctelor de intrare în conformitate cu 

articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 și cu articolul 13c alineatul (4) 

din Directiva 2000/29/CE, precum și desemnarea primelor puncte de 

introducere în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 284/2011 

al Comisiei ( 15 ). 

(2)  Statele membre pot redesemna posturile de inspecție la frontieră, punctele 

desemnate de intrare, punctele de intrare și primele puncte de introducere 

prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol drept posturi de inspecție la 
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frontieră în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), cu condiția respectării 

cerințelor minime prevăzute la articolul 64. 

(3)  Articolul 59 alineatele (2), (3) și (5) nu se aplică redesemnării menționate 

la alineatul (2) din prezentul articol. 

Articolul 62 Retragerea desemnării posturilor de inspecție la frontieră 

(1)  În cazul în care posturile de inspecție la frontieră încetează să mai 

îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 64, statele membre: 

(a) retrag desemnarea prevăzută la articolul 59 alineatul (1) pentru toate sau 

pentru anumite categorii de animale și bunuri pentru care a fost făcută 

desemnarea; și 

(b) elimină respectivele posturi de inspecție la frontieră de pe listele 

menționate la articolul 60 alineatul (1), pentru categoriile de animale și bunuri 

pentru care desemnarea este retrasă. 

(2)  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la 

retragerea desemnării unui post de inspecție la frontieră, în conformitate cu 

alineatul (1) și cu privire la motivele acestei retrageri. 

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile în 

care și la procedurile prin care posturile de inspecție la frontieră a căror 

desemnare a fost retrasă doar parțial în conformitate cu alineatul (1) litera (a) 

din prezentul articol pot fi redesemnate prin derogare de la articolul 59. 

(4)  Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a 

decide cu privire la retragerea desemnării posturilor de inspecție la frontieră 

din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament. 
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Articolul 63 Suspendarea desemnării posturilor de inspecție la frontieră 

(1)  Un stat membru suspendă desemnarea unui post de inspecție la frontieră și 

ordonă încetarea activităților acestuia, pentru toate sau doar pentru anumite 

categorii de animale și bunuri pentru care desemnarea a fost acordată, în 

cazurile în care aceste activități pot avea ca rezultat un risc pentru sănătatea 

umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea 

ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. În 

cazul unui risc major, suspendarea este imediată. 

(2)  Statele membre informează imediat Comisia și celelalte state membre cu 

privire la suspendarea desemnării unui post de inspecție la frontieră și cu 

privire la motivele acestei suspendări. 

(3)  Statele membre indică suspendarea desemnării unui post de inspecție la 

frontieră în listele menționate la articolul 60 alineatul (1). 

(4)  Statele membre retrag suspendarea prevăzută la alineatul (1) de îndată ce: 

(a) autoritățile competente consideră că riscul menționat la alineatul (1) nu mai 
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există; și 

(b) au comunicat Comisiei și celorlalte state membre informațiile pe baza 

cărora se retrage suspendarea. 

(5)  Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre de a 

decide cu privire la suspendarea desemnării posturilor de inspecție la frontieră 

din alte motive decât cele menționate în prezentul regulament. 

Articolul 64 Cerințe minime privind posturile de inspecție la frontieră 

(1)  Posturile de inspecție la frontieră se amplasează în imediata vecinătate a 

punctului de intrare în Uniune și într-un loc desemnat de către autoritățile 

vamale în conformitate cu articolul 135 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 952/2013 sau într-o zonă liberă. 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și 

condițiile în care un post de inspecție la frontieră poate fi situat la o altă 

distanță de punctul de intrare în Uniune decât în imediata vecinătate, în cazul 

constrângerilor geografice specifice. 

(3)  Posturile de inspecție la frontieră sunt dotate cu: 

(a) un număr suficient de angajați cu calificări corespunzătoare; 

(b) sedii sau alte facilități adecvate pentru natura și volumul categoriilor de 

animale și bunuri manipulate; 

(c) echipamente și sedii sau alte facilități care permit efectuarea controalelor 

oficiale pentru fiecare dintre categoriile de animale și bunuri pentru care au 

fost desemnate; 

(d) sisteme instituite de asigurare, după caz, a accesului la orice alt 

echipament, sediu și servicii necesare în vederea aplicării măsurilor luate în 

conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în caz de suspiciune a unei 

neconformități, de transporturi neconforme sau de transporturi care prezintă un 

risc; 

(e) proceduri pentru situații de urgență în vederea asigurării unei bune 

funcționări a controalelor oficiale și a aplicării efective a măsurilor luate în 

conformitate cu articolele 65, 66 și 67 în cazul unor condiții sau evenimente 

neprevăzute și neașteptate; 

(f) sstehnologiile și echipamentele necesare pentru o funcționare eficientă a 

IMSOC și, după caz, a altor sisteme computerizate de gestionare a 

informațiilor necesare în vederea utilizării și a schimbului de date și informații; 

(g) accesul la serviciile laboratoarelor oficiale capabile să furnizeze rezultate 

ale analizelor, testelor și diagnosticărilor în termenele corespunzătoare și 

dotate cu instrumentele informatice necesare pentru introducerea în IMSOC a 

rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate, după caz; 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 



(h) sisteme adecvate de asigurare a unei manipulări corecte a diferitelor 

categorii de animale și bunuri și de prevenire a riscurilor care ar putea rezulta 

din contaminarea încrucișată; și 

(i) sisteme de asigurare a conformității cu standardele relevante de 

biosecuritate în vederea prevenirii răspândirii bolilor în Uniune. 

(4)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol 

astfel încât să țină seama de caracteristicile specifice și de nevoile logistice cu 

privire la efectuarea controalelor oficiale și la aplicarea măsurilor adoptate în 

conformitate cu articolul 66 alineatele (3) și (6) și cu articolul 67 în ceea ce 

privește diferitele categorii de animale și bunuri menționate la articolul 47 

alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate 

cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(5)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește cazurile și condițiile în 

care posturile de inspecție la frontieră desemnate pentru importul de bușteni 

neprelucrați și de rumeguș și așchii de lemn pot fi exceptate de la una sau mai 

multe dintre obligațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol pentru 

a ține seama de necesitățile autorităților competente responsabile de 

controalele oficiale care operează în condițiile unor constrângeri geografice 

specifice, asigurând, în același timp, buna desfășurare a controalelor. 

Secțiunea III Acțiuni în cazul unei suspiciuni de neconformitate și în caz de 

neconformitate a animalelor și bunurilor introduse în Uniune 

Articolul 65 Suspiciunea de neconformitate și controalele oficiale intensificate 

(1)  În cazul în care există suspiciunea că transporturile de animale și bunuri 

din categoriile menționate la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 47 

alineatul (1) nu sunt conforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul 

(2), autoritățile competente efectuează controale oficiale în vederea confirmării 

sau a eliminării suspiciunii respective. 

(2)  Transporturile de animale și bunuri despre care operatorii nu declară că ar 

conține animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul 

(1) fac obiectul controalelor oficiale ale autorităților competente în cazul în 

care există motive pentru a bănui prezența unor animale sau bunuri din 

categoriile respective în transport. 

(3)  Autoritățile competente rețin oficial transporturile menționate la alineatele 

(1) și (2) în așteptarea rezultatelor controalelor oficiale menționate la alineatele 

respective. 

Dacă este cazul, transporturile respective sunt izolate sau plasate în carantină, 

iar animalele primesc adăpost, hrană, apă și tratament, conform necesităților, 
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până la comunicarea rezultatelor controalelor oficiale. 

(4)  În cazul în care autoritățile competente au motive de a suspecta că un 

operator responsabil de transport se face vinovat de practici frauduloase sau 

înșelătoare sau controalele oficiale oferă motive pentru a se crede că s-au 

încălcat în mod grav sau repetat normele menționate la articolul 1 alineatul (2), 

pe lângă aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 66 alineatul (3), autoritățile 

intensifică, după caz, controalele oficiale în cazul transporturilor cu aceeași 

origine sau destinate aceleiași utilizări. 

(5)  Autoritățile competente notifică statelor membre și Comisiei, prin 

intermediul IMSOC, decizia lor de a efectua controale oficiale intensificate în 

temeiul alineatului (4) din prezentul articol, indicând motivele care au stat la 

baza deciziei. 

(6)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind procedurile prin care autoritățile competente efectuează în mod 

coordonat controalele oficiale intensificate menționate la alineatele (4) și (5) 

din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul 

(2). 

Articolul 66 Măsuri de luat în cazul transporturilor neconforme care intră în 

Uniune 

(1)  Autoritățile competente rețin oficial orice transport de animale sau bunuri 

care intră pe teritoriul Uniunii și care nu respectă normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2), refuzându-i intrarea în Uniune. 

Autoritățile competente izolează sau plasează în carantină, după caz, orice 

astfel de transport, iar animalele din acesta primesc adăpost, îngrijire sau 

tratament în condiții corespunzătoare până la comunicarea unei decizii 

ulterioare. În măsura în care este posibil, autoritățile competente țin seama, de 

asemenea, de interesul de a oferi îngrijiri speciale în ceea ce privește anumite 

tipuri de bunuri. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind modalitățile practice de instituire a izolării sau a carantinei menționate 

la alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul articol. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(3)  În ceea ce privește transportul menționat la alineatul (1), autoritatea 

competentă ordonă, fără întârziere, ca operatorul responsabil de transport: 

(a) să distrugă transportul; 

(b) să reexpedieze transportul în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 72 

alineatele (1) și (2); sau 
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(c) să supună transportul unui tratament special în conformitate cu articolul 71 

alineatul (1) și (2) sau oricărei alte măsuri necesare pentru a asigura 

conformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și, dacă este 

cazul, să schimbe utilizarea transportului astfel încât să fie utilizat în alte 

scopuri decât cele inițiale. 

Măsurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf se 

efectuează în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), 

inclusiv, în special în ceea ce privește transporturile de animale vii, cele menite 

să scutească animalele de orice durere, angoasă sau suferință care poate fi 

evitată. 

În cazul în care transportul este format din plante, produse vegetale sau alte 

obiecte, literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf se aplică fie transportului, 

fie loturilor acestuia. 

Înainte de a-i ordona operatorului să ia măsuri în conformitate cu literele (a), 

(b) și (c) de la primul paragraf, autoritatea competentă îi oferă operatorului în 

cauză posibilitatea să fie audiat, cu excepția cazului în care sunt necesare 

măsuri imediate pentru a răspunde unui risc pentru sănătatea umană, a 

animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește 

OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. 

(4)  În cazul în care autoritatea competentă ordonă operatorului să realizeze 

una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf 

litera (a), (b) sau (c), respectiva autoritate competentă poate autoriza, în mod 

excepțional, măsurile care trebuie luate numai pentru o parte a transportului, 

cu condiția ca distrugerea parțială, reexpedierea, tratamentul special sau altă 

măsură: 

(a) să fie de natură să garanteze conformitatea; 

(b) să nu prezinte un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor 

sau pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de 

protecție a plantelor, pentru mediu; și 

(c) să nu perturbe operațiunile din cadrul controalelor oficiale. 

(5)  Autoritățile competente notifică imediat orice decizie de refuzare a intrării 

unui transport în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, precum și orice 

ordin emis în conformitate cu alineatele (3) și (6) din prezentul articol și cu 

articolul 67: 

(a) Comisiei; 

(b) autorităților competente ale celorlalte state membre; 

(c) autorităților vamale; 

(d) autorităților competente din țara terță de origine; și 

(e) operatorului responsabil de transport. 



Notificarea se realizează prin intermediul IMSOC. 

(6)  În cazul în care un transport de animale sau bunuri din categoriile 

menționate la articolul 47 alineatul (1) nu este prezentat în vederea efectuării 

controalelor oficiale menționate la articolul respectiv sau în cazul în care 

prezentarea sa nu respectă cerințele menționate la articolul 50 alineatele (1) și 

(3), articolul 56 alineatele (1), (3) și (4) sau normele adoptate în temeiul 

articolului 48, al articolului 49 alineatul (4), al articolului 51, al articolului 53 

alineatul (1) și al articolului 58, autoritățile competente ordonă oprirea sau 

rechemarea acestuia și reținerea sa oficială fără întârziere. 

Acestor transporturi li se aplică alineatele (1), (3) și (5) din prezentul articol. 

(7)  Măsurile menționate la prezentul articol se aplică pe cheltuiala 

operatorului responsabil de transport. 

Articolul 67 măsuri de luat în cazul animalelor sau bunurilor care intră în 

Uniune din țări terțe și care prezintă un risc 

În cazul în care controalele oficiale indică faptul că un transport de animale 

sau bunuri prezintă un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a 

plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și 

produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu, transportul în cauză este 

izolat sau plasat în carantină, iar animalele din acesta primesc adăpost, îngrijire 

sau tratament în condiții corespunzătoare până la comunicarea unei decizii 

ulterioare. 

Autoritățile competente rețin oficial transportul în cauză și, fără întârziere, 

ordonă ca operatorul responsabil de transport: 

(a)  

să distrugă transportul, în conformitate cu normele menționate la articolul 1 

alineatul (2), luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea 

oamenilor, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul și, în 

ceea ce privește animalele vii, inclusiv, în special, cu normele menite să 

scutească animalele de orice durere, angoasă sau suferință care poate fi evitată; 

sau 

(b) să aplice transportului un tratament special în conformitate cu articolul 71 

alineatele (1) și (2). 

Măsurile menționate la prezentul articol se aplică pe cheltuiala operatorului 

responsabil de transport. 
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Articolul 68 Acțiunile ulterioare deciziilor luate în legătură cu transporturile 

neconforme care intră în Uniune din țări terțe 

(1)  Autoritățile competente: 

(a) invalidează certificatele oficiale și, după caz, celelalte documente relevante 

însoțitoare ale transporturilor care au făcut obiectul măsurilor luate în temeiul 
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articolului 66 alineatele (3) și (6) și al articolului 67; și 

(b) cooperează în conformitate cu articolele 102-108 în vederea adoptării 

oricăror măsuri suplimentare necesare pentru a asigura imposibilitatea 

reintroducerii în Uniune a transporturilor a căror intrare a fost refuzată în 

temeiul articolului 66 alineatul (1). 

(2)  Autoritățile competente din statul membru în care s-au efectuat controalele 

oficiale supraveghează aplicarea măsurilor dispuse în temeiul articolului 66 

alineatele (3) și (6) și al articolului 67 pentru a se asigura că transportul în 

cauză nu produce efecte adverse asupra sănătății umane, a animalelor sau a 

plantelor, asupra bunăstării animalelor sau asupra mediului, pe durata sau în 

așteptarea aplicării măsurilor respective. 

Dacă este cazul, aplicarea măsurilor se realizează sub supravegherea 

autorităților competente ale unui alt stat membru. 

Articolul 69 Neaplicarea de către operator a măsurilor dispuse de autoritățile 

competente 

(1)  Operatorul responsabil de transport pune în aplicare toate măsurile dispuse 

de autoritățile competente în temeiul articolului 66 alineatele (3) și (6) și al 

articolului 67, fără întârziere și în termen de maximum 60 de zile de la data la 

care autoritățile competente au notificat operatorului în cauză decizia luată în 

conformitate cu articolul 66 alineatul (5). Autoritățile competente pot menționa 

o perioadă mai scurtă decât perioada de 60 de zile. 

(2)  În cazul în care, după expirarea termenului menționat la alineatul (1), 

operatorul în cauză nu a întreprins nicio acțiune, autoritățile competente 

dispun: 

(a) ca transportul să fie distrus sau să-i fie aplicată orice altă măsură 

corespunzătoare; 

(b) în cazurile menționate la articolul 67, ca transportul să fie distrus în unități 

adecvate, situate cât mai aproape posibil de postul de inspecție la frontieră, 

luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor, a 

animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul. 

(3)  Autoritățile competente pot extinde termenul menționat la alineatele (1) și 

(2) din prezentul articol cu durata necesară obținerii rezultatelor celei de a 

doua expertize prevăzute la articolul 35, cu condiția ca acest lucru să nu 

producă efecte adverse pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, 

bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG și al produselor de protecție a 

plantelor, și pentru mediu. 

(4)  Măsurile menționate la prezentul articol se aplică pe cheltuiala 

operatorului responsabil de transport. 
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Articolul 70 Aplicarea coerentă a articolelor 66, 67 și 68  Nepreluat   MADRM/ 



Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme care 

să asigurare coerența deciziilor, a măsurilor luate și a dispozițiilor emise de 

către autoritățile competente în conformitate cu articolele 66, 67 și 68, cu 

privire la toate posturile de inspecție la frontieră menționate la articolul 59 

alineatul (1) și la toate punctele de control menționate la articolul 53 alineatul 

(1) litera (a), pe care autoritățile competente trebuie să le urmeze atunci când 

reacționează la situații obișnuite sau recurente de neconformitate sau de risc. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

Marcela Stahi 

Articolul 71 Tratamentul special aplicat transporturilor 

(1)  Tratamentul special aplicat transporturilor menționat la articolul 66 

alineatul (3) litera (c) și la articolul 67 litera (b) poate, dacă este cazul, să 

includă: 

(a) tratarea sau prelucrarea, inclusiv prin decontaminare, dacă este cazul, dar 

nu prin diluare, astfel încât transportul să respecte cerințele normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cerințele țării terțe de reexpediere; 

sau 

(b) tratarea în orice alt mod care să îl facă sigur pentru consumul uman sau 

animal sau pentru alte scopuri decât consumul uman sau animal. 

(2)  Tratamentul special prevăzut la alineatul (1): 

(a) se aplică efectiv și asigură eliminarea oricărui risc pentru sănătatea umană, 

a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce 

privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu; 

(b) este documentat și se aplică sub controlul autorităților competente sau, 

după caz, sub controlul autorităților competente ale unui alt stat membru de 

comun acord; și 

(c) respectă cerințele stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2). 

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cerințele și 

condițiile conform cărora se aplică tratamentul special menționat la alineatul 

(1) din prezentul articol. 

În absența unor norme adoptate prin acte delegate, tratamentul special se aplică 

în conformitate cu dreptul intern. 
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Articolul 72 Reexpedierea transporturilor 

(1)  Autoritățile competente permit reexpedierea transporturilor sub rezerva 

respectării următoarelor condiții: 

(a) destinația să fi fost agreată cu operatorul responsabil de transport; 

(b) operatorul responsabil de transport să fi informat în scris autoritățile 

competente din statele membre că autoritățile competente din țara terță de 
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origine sau din țara terță de destinație, în cazul în care sunt diferite, au fost 

informate cu privire la motivele și circumstanțele refuzului intrării în Uniune a 

transportului de animale sau bunuri în cauză; 

(c) în cazul în care țara terță de destinație este diferită de țara terță de origine, 

operatorul să fi obținut acordul autorităților competente din țara terță de 

destinație respectivă, iar autoritățile sale competente să fi informat autoritățile 

competente din statul membru despre faptul că sunt dispuse să accepte 

transportul; și 

(d) în cazul transporturilor de animale, reexpedierea să se efectueze în 

conformitate cu cerințele privind bunăstarea animalelor. 

(2)  Condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul articol 

nu se aplică transporturilor de bunuri din categoriile menționate la articolul 47 

alineatul (1) litera (c). 

Secțiunea IV Autorizarea controalelor anterioare exportului 

Articolul 73 Autorizarea controalelor anterioare exportului efectuate de țări 

terțe 

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate autoriza, la 

cerere, efectuarea de către o țară terță a unor controale specifice ale 

transporturilor de animale și bunuri, anterioare exportării acestora în Uniune, 

pentru a verifica dacă transporturile exportate îndeplinesc cerințele normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2). Această autorizare vizează doar 

transporturile originare din țara terță în cauză și se poate acorda pentru una sau 

mai multe categorii de animale sau de bunuri. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 145 alineatul (2). 

(2)  Autorizarea menționată la alineatul (1) precizează: 

(a) frecvența maximă a controalelor oficiale pe care le pot efectua autoritățile 

competente din statele membre la intrarea transporturilor în Uniune în cazul în 

care nu există motive de a suspecta că nu s-au respectat normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2) sau că există practici înșelătoare sau frauduloase; 

(b) certificatele oficiale care trebuie să însoțească transporturile introduse în 

Uniune; 

(c) un model pentru certificatele menționate la litera (b); 

(d) autoritățile competente din țara terță sub a cărei responsabilitate trebuie să 

fie efectuate controalele anterioare exportului; și 

(e) dacă este cazul, eventualele organisme delegate cărora autoritățile 

competente respective le pot delega anumite atribuții. Se poate autoriza o astfel 

de delegare numai în cazul în care se respectă criteriile stabilite la articolele 

28-33 sau condiții echivalente. 
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(3)  Autorizarea menționată la alineatul (1) din prezentul articol se poate 

acorda unei țări terțe numai dacă dovezile disponibile și, dacă este cazul, un 

control efectuat de către Comisie în conformitate cu articolul 120 

demonstrează că sistemul controalelor oficiale din țara terță respectivă poate 

asigura faptul că: 

(a) transporturile de animale sau bunuri exportate în Uniune îndeplinesc 

cerințele normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cerințe 

echivalente; șis 

(b) controalele efectuate în țara terță înainte de expedierea în Uniune sunt 

suficient de eficace încât să substituie sau să reducă frecvența controalelor 

documentare, de identitate și fizice prevăzute în normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2). 

(4)  Autoritățile competente sau un organism delegat specificat în autorizație: 

(a) sunt responsabile de contactele cu Uniunea; și 

(b) se asigură că fiecare transport pe care îl controlează este însoțit de 

certificatele oficiale menționate la alineatul (2) litera (b). 

(5)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește 

normele și criteriile detaliate pentru autorizarea controalelor anterioare 

exportului efectuate de țările terțe în conformitate cu alineatul (1) din prezentul 

articol și pentru controalele oficiale efectuate de autoritățile competente din 

statele membre privind animalele și bunurile care fac obiectul aprobării 

menționate la alineatul respectiv. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 

alineatul (2). 

Articolul 74 Nerespectarea și retragerea autorizației de efectuare a controalelor 

anterior exportului de către țări terțe 

(1)  În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra transporturilor de 

animale și bunuri din categoriile pentru care s-a autorizat efectuarea de 

controale oficiale specifice anterior exportului în temeiul articolului 73 

alineatul (1) relevă cazuri grave și recurente de nerespectare a normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2), statele membre: 

(a) le notifică imediat Comisiei, celorlalte state membre și operatorilor vizați, 

prin intermediul IMSOC, solicitând în același timp asistență administrativă în 

conformitate cu procedurile stabilite la articolele 102-108; și 

(b) sporesc imediat numărul controalelor oficiale efectuate asupra 

transporturilor provenite din țara terță în cauză și, în cazul în care este necesar 

pentru a permite o examinare analitică adecvată a situației, păstrează un număr 

adecvat de eșantioane în condiții de depozitare corespunzătoare. 

(2)  Comisia poate retrage, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, 
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autorizația menționată la articolul 73 alineatul (1) în cazul în care, în urma 

controalelor oficiale menționate la alineatul (1) din prezentul articol, există 

indicii că nu mai sunt respectate cerințele articolului 73 alineatele (3) și (4). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Secțiunea V Cooperarea dintre autorități în legătură cu transporturile din țări 

terțe 

Articolul 75 Cooperarea dintre autorități în legătură cu transporturile care intră 

în Uniune din țări terțe 

(1)  Autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități din 

statele membre care se ocupă de animalele și bunurile care intră în Uniune 

cooperează îndeaproape pentru a se asigura că controalele oficiale asupra 

transporturilor de animale și bunuri care intră în Uniune se efectuează în 

conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. 

În acest scop, autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități: 

(a) asigură accesul reciproc la informațiile necesare pentru organizarea și 

desfășurarea activităților lor în ceea ce privește animalele și bunurile care intră 

în Uniune; și 

(b) asigură schimbul de astfel de informații în timp util, inclusiv prin mijloace 

electronice. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

privind acordurile de cooperare uniformă pe care trebuie să le încheie 

autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități menționate la 

alineatul (1) pentru a asigura: 

(a) accesul autorităților competente la informațiile necesare în vederea 

identificării imediate și complete a transporturilor de animale și bunuri care 

intră în Uniune și care fac obiectul controalelor oficiale la un post de inspecție 

la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (1); 

(b) actualizarea reciprocă, prin schimb de informații sau prin sincronizarea 

seturilor de date relevante, a informațiilor culese de autoritățile competente, de 

autoritățile vamale și de alte autorități cu privire la transporturile de animale și 

bunuri care intră în Uniune; și 

(c) comunicarea rapidă a deciziilor luate de către aceste autorități pe baza 

informațiilor menționate la literele (a) și (b). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 76 Cooperarea dintre autorități în legătură cu transporturile care nu 

fac obiectul unor controale specifice la frontieră 

(1)  Alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol se aplică în cazul altor 
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transporturi de animale și bunuri decât cele care fac obiectul unor controale la 

intrarea în Uniune în temeiul articolului 47 alineatul (1) din prezentul 

regulament și pentru care s-a emis o declarație vamală de punere în liberă 

circulație în conformitate cu articolul 5 punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 

952/2013 și cu articolele 158-202 din regulamentul menționat. 

(2)  Autoritățile vamale suspendă punerea în liberă circulație în cazul în care 

au motive să creadă că transportul poate prezenta un risc pentru sănătatea 

umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea 

ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu, și 

informează imediat autoritățile competente cu privire la suspendare. 

(3)  Un transport a cărui punere în liberă circulație a fost suspendată în temeiul 

alineatului (2) este pus în liberă circulație dacă, în termen de trei zile de la 

suspendare, autoritățile competente nu au solicitat autorităților vamale să 

mențină suspendarea sau dacă le-au informat că nu există nici un risc. 

(4)  În cazul în care autoritățile competente consideră că există un risc pentru 

sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, 

iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru 

mediu: 

(a) acestea solicită autorităților vamale să nu pună transportul în liberă 

circulație și să includă următoarea declarație pe factura comercială care 

însoțește transportul sau pe orice alt document de însoțire relevant sau pe 

echivalentele electronice relevante: 

„Produsul prezintă un risc – nu se autorizează punerea în liberă circulație – 

Regulamentul ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ”; 

(b) snu se permite aplicarea niciunui alt regim vamal fără consimțământul 

autorităților competente; și 

(c) se aplică articolul 66 alineatele (1), (3), (5) și (6), articolele 67, 68 și 69, 

articolul 71 alineatele (1) și (2) și articolul 72 alineatele (1) și (2). 

(5)  În cazul altor transporturi de animale și bunuri decât cele care fac obiectul 

unor controale la intrarea în Uniune în temeiul articolului 47 alineatul (1) și 

pentru care nu s-a emis o declarație vamală de punere în liberă circulație, 

autoritățile competente transmit autorităților vamale din statele membre de 

destinație finală toate informațiile relevante în cazul în care au motive să 

creadă că transportul în cauză poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, a 

animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește 

OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu. 
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Secțiunea VI Măsuri specifice 

Articolul 77 Norme pentru controalele oficiale specifice și pentru măsurile 

care trebuie luate în urma efectuării acestor controale 
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(1)  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 144, pentru 

completarea prezentului regulament în ceea ce privește normele de efectuare a 

controalelor oficiale specifice și privind măsurile necesare în caz de 

neconformitate, pentru a lua în considerare particularitățile următoarelor 

transporturi de animale și de bunuri sau modalitățile și mijloacele de transport 

al acestora: 

(a) transporturile de produse pescărești proaspete, debarcate de navele de 

pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe direct în porturile desemnate de 

către statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului ( 16 ); 

(b) transporturile de vânat sălbatic cu blană, nejupuit; 

(c) transporturile de bunuri din categoriile menționate la articolul 47 alineatul 

(1) litera (b) care se livrează, cu sau fără depozitare în antrepozite vamale 

special autorizate sau în zone libere, unor nave care părăsesc Uniunea, fiind 

destinate aprovizionării navelor sau consumului echipajului și pasagerilor; 

(d) materialele de ambalaj din lemn; 

(e) furajele care însoțesc animalele și sunt destinate hranei acestora; 

(f) animalele și bunurile comandate prin vânzări prin contracte la distanță și 

livrate dintr-o țară terță la o adresă din Uniune, precum și obligațiile de 

notificare necesare în vederea efectuării corespunzătoare a controalelor 

oficiale; 

(g) produsele vegetale care, având în vedere destinația lor ulterioară, pot da 

naștere riscului de răspândire a unor boli infecțioase sau contagioase la 

animale; 

(h) transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 47 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c), originare din Uniune și care se întorc în 

Uniune după ce li s-a refuzat intrarea într-o țară terță; 

(i) bunurile în vrac care intră în Uniune dintr-o țară terță, indiferent dacă toate 

provin sau nu din țara terță respectivă; 

(j) transporturile de bunuri menționate la articolul 47 alineatul (1) care provin 

de pe teritoriul Croației și tranzitează teritoriul Bosniei și Herțegovinei pe la 

Neum („coridorul Neum”) înainte de a reintra pe teritoriul Croației prin 

punctele de intrare de la Klek sau Zaton Doli; 

(k) animalele și bunurile exonerate de la aplicarea articolului 47 în 

conformitate cu articolul 48. 

(2) Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește condițiile 

de monitorizare a transportării și sosirii transporturilor care conțin anumite 

animale și bunuri, de la postul de inspecție de la frontiera de intrare până la 

2022 



unitatea aflată la locul de destinație din Uniune, până la postul de inspecție la 

frontieră de la punctul de destinație sau până la postul de inspecție la frontiera 

de ieșire. 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme 

referitoare la: 

(a) modelele de certificate oficiale și normele privind emiterea acestor 

certificate; și 

(b) formatul documentelor care trebuie să însoțească animalele sau bunurile 

din categoriile menționate la alineatul (1). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

CAPITOLUL VI Finanțarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale 

Articolul 78 Norme generale 

(1)  Statele membre se asigură că sunt disponibile resurse financiare adecvate 

pentru a asigura personalul și celelalte resurse necesare pentru ca autoritățile 

competente să efectueze controale oficiale și alte activități oficiale. 

(2)  Prezentul capitol se aplică și în cazul delegării anumitor atribuții de 

control oficial și altor activități oficiale în conformitate cu articolele 28 și 31. 
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Articolul 79 Taxe sau redevențe obligatorii 

(1)  Autoritățile competente percep taxe sau redevențe pentru controalele 

oficiale efectuate în legătură cu activitățile menționate în capitolul II din anexa 

IV și asupra animalelor și bunurilor menționate la articolul 47 alineatul (1) 

literele (a), (b) și (c), la posturile de inspecție la frontieră sau la punctele de 

control menționate la articolul 53 alineatul (1) litera (a): 

(a) la nivelul costului calculat în conformitate cu articolul 82 alineatul (1); sau 

(b) la nivelul cuantumurilor prevăzute în anexa IV. 

(2)  Autoritățile competente percep taxe sau redevențe pentru a-și acoperi 

costurile ocazionate de: 

(a) controalele oficiale efectuate asupra animalelor și bunurilor menționate la 

articolul 47 alineatul (1) literele (d), (e) și (f); 

(b) controalele oficiale efectuate la cererea operatorului, pentru a obține 

aprobarea menționată la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005; 

(c) controalele oficiale care nu au fost planificate inițial și care: 

(i) au devenit necesare în urma detectării unui caz de neconformitate din partea 

aceluiași operator în cursul unui control oficial efectuat în conformitate cu 

prezentul regulament; și 

(ii) sunt efectuate pentru a evalua amploarea și impactul cazului de 

neconformitate sau pentru a verifica remedierea acesteia. 

(3)  Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), statele membre pot reduce, 
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pe o bază obiectivă și nediscriminatorie, cuantumurile taxelor sau redevențelor 

în legătură cu activitățile menționate în capitolul II din anexa IV, luând în 

considerare: 

(a) interesele operatorilor cu o capacitate de producție scăzută; 

(b) metodele tradiționale utilizate pentru producție, prelucrare și distribuire; 

(c) nevoile operatorilor situați în regiuni supuse unor constrângeri geografice 

specifice; și 

(d) antecedentele operatorilor în ceea ce privește respectarea normelor 

relevante menționate la articolul 1 alineatul (2), stabilite în urma controalelor 

oficiale. 

(4)  Statele membre pot decide ca taxele și redevențele calculate în 

conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (b) să nu fie percepute dacă 

perceperea lor ar fi nerentabilă având în vedere valoarea lor redusă comparativ 

cu costul perceperii și venitul total preconizat din taxe și redevențe. 

(5)  Prezentul articol nu se aplică controalelor oficiale efectuate în vederea 

verificării respectării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (i) 

și (j). 

Articolul 80 Alte taxe sau redevențe 

Statele membre pot percepe alte taxe sau redevențe pentru a acoperi costurile 

controalelor oficiale și ale altor activități oficiale decât taxele sau redevențele 

menționate la articolul 79, cu excepția cazului în care dispozițiile legislative 

aplicabile interzic acest lucru în domenii reglementate de normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2). 
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Articolul 81 Costuri 

Taxele sau redevențele care se percep în conformitate cu articolul 79 alineatul 

(1) litera (a) și cu articolul 79 alineatul (2) se stabilesc pe baza următoarelor 

costuri, în măsura în care acestea corespund controalelor oficiale în cauză: 

(a) salariile personalului implicat în efectuarea controalelor oficiale, inclusiv 

cele ale personalului auxiliar și administrativ, costurile cu asigurările sociale, 

pensiile și asigurările acestora; 

(b) costul facilităților și al echipamentelor, incluzând costurile de întreținere și 

asigurare a acestora și alte costuri asociate; 

(c) costul consumabilelor și al instrumentelor; 

(d) costul perceput autorităților competente de către organismele delegate 

pentru serviciile de control oficial care le-au fost delegate acestor organisme; 

(e) costul formării personalului menționat la litera (a), excluzând formarea 

aferentă obținerii calificării necesare pentru angajarea de către autoritățile 

competente; 

(f) costurile de deplasare a personalului menționat la litera (a) și costurile de 
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subzistență aferente; 

(g) costul eșantionării și al analizării, testării și diagnosticării de laborator 

perceput de laboratoarele oficiale pentru atribuțiile respective. 

Articolul 82 Calcularea taxelor sau redevențelor 

(1)  Taxele sau redevențele percepute în conformitate cu articolul 79 alineatul 

(1) litera (a) și cu articolul 79 alineatul (2) se stabilesc în conformitate cu una 

dintre următoarele metode de calculare și prin combinarea acestora: 

(a) forfetar pe baza costurilor globale suportate de către autoritățile competente 

pentru controalele oficiale dintr-o perioadă de timp determinată și se aplică 

tuturor operatorilor, indiferent dacă în perioada de referință s-au efectuat sau 

nu controale oficiale asupra fiecărui operator taxat; la stabilirea nivelului 

taxelor care urmează să fie percepute pentru fiecare sector, activitate și 

categorie de operatori, autoritățile competente iau în considerare impactul pe 

care tipul și dimensiunea activității în cauză, precum și factorii de risc 

relevanți, îl au asupra distribuției costurilor globale ale controalelor oficiale 

respective; sau 

(b) pe baza calculării costurilor efective aferente fiecărui control oficial și se 

aplică operatorilor care au fost supuși controlului respectiv. 

(2)  Costurile de deplasare menționate la articolul 81 litera (f) se iau în 

considerare la calcularea taxelor sau redevențelor menționate la articolul 79 

alineatul (1) litera (a) și la articolul 79 alineatul (2) într-un mod care să nu 

creeze discriminări între operatori din cauza distanței dintre sediile lor și sediul 

autorităților competente. 

(3)  În cazul în care se calculează conform alineatului (1) litera (a), taxele sau 

redevențele percepute de către autoritățile competente nu depășesc costurile 

globale suportate în legătură cu controalele oficiale efectuate în perioada 

menționată la alineatul respectiv. 

(4)  În cazul în care se calculează conform alineatului (1) litera (b), taxele sau 

redevențele nu pot să depășească costurile efective ale controlului oficial 

efectuat. 
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Articolul 83 Perceperea și aplicarea taxelor sau redevențelor 

(1)  Operatorului i se percepe o taxă sau o redevență pentru un control oficial 

sau pentru o altă activitate oficială efectuată pe baza unei reclamații, numai în 

cazul în care controlul respectiv confirmă neconformitatea. 

(2)  Taxele sau redevențele percepute în conformitate cu articolele 79 și 80 nu 

se restituie, direct sau indirect, decât dacă au fost percepute în mod necuvenit. 

(3)  Statele membre pot decide ca taxele sau redevențele să fie percepute de 

alte autorități decât autoritățile competente sau de către organismele delegate. 
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Articolul 84 Plata taxelor sau redevențelor  Nepreluat   MADRM/ 



(1)  Autoritățile competente se asigură că operatorii primesc, la cerere, dovada 

privind plata taxelor sau redevențelor în cazul în care operatorii nu au acces la 

o astfel de dovadă. 

(2)  Taxele sau redevențele percepute în temeiul articolului 79 alineatul (1) se 

achită de către operatorul responsabil de transport sau de către reprezentantul 

acestuia. 
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Articolul 85 Transparență 

(1)  Statele membre asigură un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește: 

(a) taxele sau redevențele prevăzute la articolul 79 alineatul (1) litera (a), 

articolul 79 alineatul (2) și la articolul 80, și anume cu privire la: 

(i) metoda și datele utilizate la stabilirea taxelor sau redevențelor; 

(ii) valoarea taxelor sau redevențelor aplicate fiecărei categorii de operatori și 

fiecărei categorii de controale oficiale sau alte activități oficiale; 

(iii) defalcarea costurilor menționată la articolul 81; 

(b) identitatea autorităților sau organismelor responsabile de perceperea taxelor 

sau redevențelor. 

(2)  Fiecare autoritate competentă pune la dispoziția publicului informațiile 

menționate la alineatul (1) din prezentul articol pentru fiecare perioadă de 

referință și costurile autorităților competente pentru care se cuvine o taxă sau o 

redevență în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) litera (a), cu articolul 79 

alineatul (2) și cu articolul 80. 

(3)  Statele membre consultă părțile interesate relevante cu privire la metodele 

generale utilizate pentru a calcula taxele sau redevențele prevăzute la articolul 

79 alineatul (1) litera (a), la articolul 79 alineatul (2) și la articolul 80. 
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CAPITOLUL VII Certificarea oficială 

Articolul 86 Cerințe generale privind certificarea oficială 

(1)  Certificarea oficială are ca rezultat eliberarea: 

(a) certificatelor oficiale; sau 

(b) atestatelor oficiale în cazurile prevăzute în normele menționate la articolul 

1 alineatul (2). 

(2)  În cazul în care autoritățile competente deleagă anumite atribuții în 

legătură cu eliberarea certificatelor oficiale sau a atestatelor oficiale sau cu 

supravegherea oficială menționată la articolul 91 alineatul (1), delegarea se 

face cu respectarea articolelor 28-33. 
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Articolul 87 Certificatele oficiale 

Articolele 88, 89 și 90 se aplică: 

(a) atunci când normele menționate la articolul 1 alineatul (2) impun eliberarea 

unui certificat oficial; și 

(b) în cazul certificatelor oficiale necesare în vederea exportării transporturilor 
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de animale și bunuri către țări terțe sau care sunt solicitate autorității 

competente a unui stat membru de expediere de către autoritatea competentă 

din statul membru de destinație cu privire la transporturile de animale și bunuri 

care urmează să fie exportate în țări terțe. 

Articolul 88 Semnarea și eliberarea certificatelor oficiale 

(1)  Certificatele oficiale se eliberează de către autoritățile competente. 

(2)  Autoritățile competente desemnează inspectorii autorizați să semneze 

certificatele oficiale și se asigură că inspectorii în cauză: 

(a) sunt imparțiali, nu sunt afectați de niciun conflict de interese și, în special, 

nu se găsesc într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei lor profesionale față de ceea ce se certifică; și 

(b) au beneficiat de formare corespunzătoare cu privire la normele a căror 

respectare este atestată printr-un certificat oficial și cu privire la evaluarea 

tehnică a respectării acestor norme, precum și cu privire la normele relevante 

stabilite de prezentul regulament. 

(3)  Certificatele oficiale poartă semnătura inspectorului autorizat și se 

eliberează în baza unuia dintre următoarele temeiuri: 

(a) cunoașterea directă de către inspectorul autorizat a faptelor și datelor 

actualizate și relevante pentru certificare, obținute: 

(i) în urma unui control oficial; sau 

(ii) în urma obținerii unui alt certificat oficial eliberat de către autoritățile 

competente; 

(b) fapte și date relevante pentru certificare, constatate de către o altă persoană 

autorizată în acest sens de către autoritățile competente și care acționează sub 

controlul acestora, cu condiția ca inspectorul autorizat să poată verifica 

acuratețea faptelor și a datelor respective; 

(c) fapte și date relevante pentru certificare, obținute prin intermediul 

sistemelor de control proprii ale operatorilor, suplimentate și confirmate de 

rezultatele controalelor oficiale obișnuite, în cazul în care inspectorul autorizat 

are convingerea că prin aceasta se îndeplinesc condițiile necesare pentru 

eliberarea certificatului oficial. 

(4)  Certificatele oficiale poartă semnătura inspectorului autorizat și se 

eliberează exclusiv în temeiul alineatului (3) litera (a) din prezentul articol în 

cazul în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) impun aceasta. 
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Articolul 89  Garanții privind fiabilitatea certificatelor oficiale 

(1)  Certificatele oficiale: 

(a) poartă un cod unic; 

(b) nu se semnează de către inspectorul autorizat în cazul în care sunt 

necompletate sau incomplete; 
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(c) se redactează în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituțiilor 

Uniunii pe care inspectorul autorizat le înțelege și, în cazul în care este 

relevant, într-una din limbile oficiale ale statului membru de destinație; 

(d) sunt autentice și exacte; 

(e) permit identificarea semnatarului și a datei emiterii; și 

(f) permit verificarea facilă a legăturii dintre certificat, autoritatea emitentă și 

transportul, lotul sau animalul sau bunul individual care face obiectul 

certificatului. 

(2)  Autoritățile competente iau toate măsurile adecvate pentru a preveni 

eliberarea de certificate oficiale false sau înșelătoare sau abuzul de certificate 

oficiale. 

Articolul 90 Competențe de executare privind certificatele oficiale 

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme 

pentru aplicarea uniformă a articolelor 88 și 89 referitoare la: 

(a) modelele de certificate oficiale și normele privind eliberarea acestor 

certificate, în cazul în care cerințele nu sunt prevăzute în normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2); 

(b) mecanismele și modalitățile tehnice prin care se asigură eliberarea unor 

certificate oficiale exacte și fiabile și se preîntâmpină riscul de fraudă; 

(c) procedurile aplicabile în cazul retragerii certificatelor oficiale și în vederea 

eliberării unor certificate de înlocuire; 

(d) normele pentru întocmirea copiilor certificate ale certificatelor oficiale; 

(e) formatul documentelor care trebuie să însoțească animalele și bunurile 

după efectuarea controalelor oficiale; 

(f) normele pentru eliberarea certificatelor electronice și utilizarea semnăturilor 

electronice. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 91 Atestatele oficiale 

(1)  În cazul în care prezentul regulament sau normele menționate la articolul 1 

alineatul (2) impun eliberarea unor atestate oficiale fie de către operatori, sub 

supravegherea oficială a autorităților competente, fie de către înseși autoritățile 

competente, se aplică alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol. 

(2)  Atestatele oficiale: 

(a) sunt autentice și exacte; 

(b) se redactează în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituțiilor 

Uniunii și, în cazul în care este relevant, într-una din limbile oficiale ale 

statului membru de destinație; și 

(c) în cazul în care se referă la un transport sau un lot specific, permit 
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verificarea legăturii dintre atestatul oficial și transportul sau lotul respectiv. 

(3)  Autoritățile competente se asigură că membrii personalului care efectuează 

controale oficiale de supraveghere a eliberării certificatelor oficiale sau, în 

cazul în care atestatele oficiale se eliberează de către autoritățile competente, 

membrii personalului care sunt implicați în eliberarea atestatelor oficiale 

respective: 

(a) sunt imparțiali, nu sunt afectați de niciun conflict de interese și, în special, 

nu sunt într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei lor profesionale față de ceea ce se certifică prin 

atestatele oficiale; și 

(b) au beneficiat de formare corespunzătoare cu privire la: 

(i) normele a căror respectare se certifică prin atestatele oficiale și în ceea ce 

privește evaluarea tehnică a respectării acestor norme; 

(ii) normele relevante prevăzute în prezentul regulament. 

(4)  Autoritățile competente efectuează cu regularitate controale oficiale pentru 

a verifica dacă: 

(a) operatorii care eliberează atestatele respectă condițiile prevăzute în normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2); și 

(b) atestatul se eliberează în baza unor fapte și date relevante, corecte și 

verificabile. 

TITLUL III LABORATOARE DE REFERINȚĂ ȘI CENTRE DE 

REFERINȚĂ 

Articolul 92 Decizia de a înființa un laborator de referință al Uniunii Europene 

(1)  În domeniile reglementate de normele menționate la articolul 1 alineatul 

(2), se înființează un laborator de referință al Uniunii Europene în cazul în care 

eficacitatea controalelor oficiale și ale altor activități oficiale depinde și de 

calitatea, uniformitatea și fiabilitatea: 

(a) metodelor de analizare, testare sau diagnosticare utilizate de laboratoarele 

oficiale desemnate în conformitate cu articolul 37 alineatul (1); și 

(b) rezultatelor analizelor, testelor și diagnosticărilor efectuate de laboratoarele 

oficiale respective. 

(2)  Un laborator de referință al Uniunii Europene se înființează în cazul în 

care există o nevoie recunoscută de a promova practici uniforme în ceea ce 

privește elaborarea sau utilizarea metodelor menționate la alineatul (1) litera 

(a). 

(3)  Comisia revizuiește cu regularitate mandatul și funcționarea laboratoarelor 

de referință ale Uniunii Europene. 

(4)  Prin intermediul unui act delegat pentru completarea prezentului 

regulament, Comisia adoptă decizia de înființare a unui laborator de referință 
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al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 144. 

Articolul 93 Desemnarea laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene 

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia desemnează 

laboratoare de referință ale Uniunii Europene în cazurile în care a fost luată o 

decizie de a înființa un astfel de laborator în conformitate cu articolul 92. 

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1): 

(a) urmează unui proces public de selecție; și 

(b) sunt limitate în timp pentru o perioadă minimă de cinci ani sau sunt 

revizuite cu regularitate. 

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene: 

(a) funcționează în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 și sunt 

acreditate în conformitate cu standardul respectiv de către un organism 

național de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 765/2008. Domeniul de aplicare al acreditării respective: 

(i) include toate metodele de analizare, testare sau diagnosticare de laborator 

ce trebuie să fie utilizate de către laborator atunci când funcționează ca 

laborator de referință al Uniunii Europene; 

(ii) poate cuprinde una sau mai multe metode de analizare, testare sau 

diagnosticare de laborator sau grupuri de metode; 

(iii) poate fi definit într-un mod flexibil, care să permită includerea în obiectul 

acreditării a unor versiuni modificate utilizate de către laboratorul de referință 

al Uniunii Europene, în cazul în care acreditarea a fost acordată, sau metode 

noi, în plus față de metodele respective, pe baza validării proprii a 

laboratorului fără o evaluare specifică, înainte de utilizarea respectivelor 

metode modificate sau noi, efectuată de către organismul național de acreditare 

a statului membru în care este situat laboratorul de referință al Uniunii 

Europene; 

(b) sunt imparțiale, nu sunt afectate de niciun conflict de interese și, în special, 

nu se găsesc într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei lor profesionale în ceea ce privește exercitarea 

atribuțiilor lor de laboratoare de referință ale Uniunii Europene; 

(c) dispun de sau au acces prin contract la personal cu calificare adecvată și 

formare corespunzătoare în tehnicile de analizare, testare și diagnosticare 

aplicate în domeniul lor de competență, precum și de personal auxiliar, după 

caz; 

(d) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare 

îndeplinirii atribuțiilor care li se încredințează; 

(e) se asigură că personalul lor și personalul angajat prin contract au o bună 

cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale și iau în considerare 
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ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și al Uniunii în 

exercitarea activității lor; 

(f) dispun de sau au acces la echipamentul necesar pentru a-și îndeplini 

atribuțiile în situații de urgență; și 

(g) dacă este cazul, dispun de echipamentul necesar pentru respectarea 

standardelor de biosecuritate relevante. 

(4)  Prin derogare de la alineatul 3 litera (a) din prezentul articol, pentru 

domeniul reglementat de normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 

(g), Comisia poate desemna laboratoare oficiale, desemnate ca atare de către 

autoritățile competente pe baza unei derogări adoptate în temeiul articolului 

41, ca laboratoare de referință ale Uniunii Europene, indiferent dacă 

îndeplinesc sau nu condiția prevăzută la alineatul (3) litera (a) din prezentul 

articol. 

(5)  Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, laboratoarele 

menționate la articolul 32 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 

1829/2003 și de la articolul 21 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 

1831/2003 constituie laboratoare de referință ale Uniunii Europene cu 

responsabilitățile și atribuțiile prevăzute la articolul 94 din prezentul 

regulament în următoarele domenii: 

(a) OMG și alimentele și furajele modificate genetic; și 

(b) aditivii din furaje. 

(6)  Obligațiile de confidențialitate ale personalului, menționate la articolul 8, 

se aplică mutatis mutandis personalului din laboratoarele de referință ale 

Uniunii Europene. 

Articolul 94 Responsabilitățile și atribuțiile laboratoarelor de referință ale 

Uniunii Europene 

(1)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene contribuie la 

îmbunătățirea și la armonizarea metodelor de analizare, testare sau 

diagnosticare pe care le utilizează laboratoarele oficiale desemnate în 

conformitate cu articolul 37 alineatul (1), precum și a datelor generate de 

acestea cu privire la analize, teste și diagnosticări. 

(2)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate 

cu articolul 93 alineatul (1) au următoarele atribuții, în măsura în care acestea 

sunt incluse în programele de activitate anuale sau multianuale ale 

laboratoarelor de referință care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele 

și prioritățile programelor de activitate relevante adoptate de către Comisie, în 

conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014: 

(a) furnizează laboratoarelor naționale de referință detalii și orientări privind 

metodele de analizare, testare sau diagnosticare de laborator, inclusiv privind 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 



metodele de referință; 

(b) furnizează materiale de referință laboratoarelor naționale de referință; 

(c) coordonează aplicarea metodelor menționate la litera (a) de către 

laboratoarele naționale de referință și, după caz, de către alte laboratoare 

oficiale, în special prin organizarea de teste comparative periodice între 

laboratoare sau prin teste de competență și prin asigurarea monitorizării 

corespunzătoare a acestor teste comparative sau a testelor de competență în 

conformitate cu protocoalele acceptate la nivel internațional, dacă acestea sunt 

disponibile, și informează Comisia și statele membre cu privire la rezultatele și 

monitorizarea testelor comparative între laboratoare sau a testelor de 

competență; 

(d) coordonează sistemele practice necesare în vederea aplicării noilor metode 

de analizare, testare sau diagnosticare de laborator și informează laboratoarele 

naționale de referință cu privire la evoluțiile din acest domeniu; 

(e) susțin cursuri de formare pentru personalul laboratoarelor naționale de 

referință și, în caz de necesitate, al personalului altor laboratoare oficiale, 

precum și al experților din țări terțe; 

(f) acordă Comisiei asistență științifică și tehnică în cadrul misiunii lor; 

(g) oferă laboratoarelor naționale de referință informații privind activitățile de 

cercetare relevante la nivel național, al Uniunii și internațional; 

(h) colaborează în cadrul misiunii lor cu laboratoare din țări terțe, precum și cu 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu Agenția 

Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu Centrul European de Prevenire și 

Control al Bolilor (ECDC); 

(i) oferă în mod activ asistență pentru identificarea în statele membre a 

focarelor de boli cu transmitere prin alimente, boli zoonotice sau boli ale 

animalelor, precum și a organismelor dăunătoare plantelor, prin studiul 

izolatelor agentului patogen sau al specimenelor de organisme dăunătoare în 

vederea confirmării diagnosticului, a caracterizării și a efectuării de studii 

taxonomice sau epizootice; 

(j) coordonează sau efectuează teste de verificare a calității reactivilor și a 

loturilor de reactivi utilizați la diagnosticarea bolilor cu transmitere prin 

alimente, a zoonozelor sau a bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare 

plantelor; 

(k) în cazul în care este relevant pentru domeniul lor de competență, întocmesc 

și mențin: 

(i) colecții de referință cu organisme dăunătoare plantelor și/sau cu tulpini de 

referință ale agenților patogeni; 

(ii) colecții de referință cu materiale destinate contactului cu alimentele, 



utilizate la calibrarea echipamentelor de analiză și furnizează eșantioane 

laboratoarelor naționale de referință; 

(iii) liste actualizate cu reactivii și substanțele de referință disponibile, precum 

și cu producătorii și furnizorii substanțelor și reactivilor respectivi; și 

(l) în cazul în care este relevant pentru domeniul lor de competență, 

cooperează între ele și cu Comisia, după caz, pentru a dezvolta metode de 

analiză, testare sau diagnosticare la standarde ridicate. 

În ceea ce privește litera (k) punctul (i), laboratorul de referință al Uniunii 

Europene poate, de asemenea, stabili și întreține respectivele colecții de 

referință și tulpini de referință pe bază de externalizare prin contract către alte 

laboratoare oficiale și organizații științifice. 

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene publică lista 

laboratoarelor naționale de referință desemnate de către statele membre în 

conformitate cu articolul 100 alineatul (1). 

Articolul 95 Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru 

bunăstarea animalelor 

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia desemnează 

centre de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor care să 

sprijine Comisia și statele membre în aplicarea normelor menționate la 

articolul 1 alineatul (2) litera (f). 

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1): 

(a) urmează unui proces public de selecție; și 

(b) sunt limitate în timp sau sunt revizuite cu regularitate. 

(3)  Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor: 

(a) acționează în mod imparțial în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor lor 

ca centre de referință ale Uniunii Europene; 

(b) au un nivel ridicat de competență științifică și tehnică în ceea ce privește 

relația omului cu animalele, comportamentul animalelor, fiziologia animală, 

genetica animalelor, sănătatea și nutriția animalelor în perspectiva bunăstării 

animalelor, precum și cu privire la aspectele legate de bunăstarea animalelor în 

cazul utilizării comerciale și în scopuri științifice a acestora; 

(c) dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în 

domeniile menționate la litera (b) și în chestiuni de etică privind animalele, 

precum și de personal auxiliar, după caz; 

(d) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare 

îndeplinirii atribuțiilor care li se încredințează; și 

(e) se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor 

și a practicilor internaționale din domeniile menționate la litera (b), iar în 

exercitarea activității iau în considerare ultimele evoluții ale cercetărilor în 
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aceste domenii de la nivel național, internațional și al Uniunii, inclusiv studiile 

efectuate și acțiunile întreprinse de către alte centre de referință ale Uniunii 

Europene pentru bunăstarea animalelor. 

Articolul 96 Responsabilitățile și atribuțiile centrelor de referință ale Uniunii 

Europene pentru bunăstarea animalelor 

Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor au 

următoarele atribuții de sprijin, în măsura în care acestea sunt incluse în 

programele de activitate anuale sau multianuale ale centrelor de referință care 

au fost stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile programelor de 

activitate relevante adoptate de către Comisie, în conformitate cu articolul 36 

din Regulamentul (UE) nr. 652/2014: 

(a) oferă expertiză științifică și tehnică în domeniul de aplicare al misiunii lor, 

inclusiv, dacă este cazul, sub forma asistenței coordonate, rețelelor și 

organismelor de sprijin național relevante în domeniul reglementat de normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f); 

(b) furnizează expertiză științifică și tehnică în vederea elaborării și a aplicării 

indicatorilor de bunăstare a animalelor menționați la articolul 21 alineatul (8) 

litera (e); 

(c) elaborează sau coordonează elaborarea unor metode de evaluare a nivelului 

de bunăstare a animalelor și a unor metode de îmbunătățire a bunăstării 

animalelor; 

(d) efectuează studii științifice și tehnice privind bunăstarea animalelor 

utilizate în scop comercial sau științific; 

(e) susțin cursuri de formare pentru personalul rețelelor sau organismelor 

naționale științifice menționate la litera (a), al personalului autorităților 

competente și al experților din țări terțe; și 

(f) diseminează rezultatele cercetărilor și inovațiile tehnice și colaborează cu 

organismele de cercetare ale Uniunii în domeniile lor de competență. 
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Articolul 97 Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru 

autenticitatea și integritatea lanțului agroalimentar 

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate să 

desemneze centre de referință ale Uniunii Europene care sprijină activitățile 

Comisiei și ale statelor membre de prevenire, identificare și sancționare a 

cazurilor de încălcare a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) prin 

practici înșelătoare sau frauduloase. 

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1): 

(a) urmează unui proces public de selecție; și 

(b) sunt limitate în timp sau sunt revizuite cu regularitate. 

(3)  Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru autenticitatea și 
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integritatea lanțului agroalimentar: 

(a) acționează în mod imparțial în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor lor 

ca centre de referință ale Uniunii Europene; 

(b) posedă un nivel ridicat de competență științifică și tehnică în domeniile 

reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și în domeniul 

medico-legal aplicat domeniilor respective, având astfel capacitatea de a derula 

și coordona activități de cercetare la cel mai înalt nivel cu privire la 

autenticitatea și integritatea bunurilor și de a elabora, aplica și valida metodele 

care trebuie utilizate pentru depistarea cazurilor de încălcare a normelor 

prevăzute la articolul 1 alineatul (2) prin practici înșelătoare sau frauduloase; 

(c) dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în 

domeniile menționate la litera (b), precum și de personalul auxiliar necesar; 

(d) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare 

îndeplinirii atribuțiilor care li se încredințează; și 

(e) se asigură că personalul lor are o bună cunoaștere a standardelor și a 

practicilor internaționale din domeniile menționate la litera (b), iar în 

exercitarea activității iau în considerare ultimele evoluții ale cercetărilor în 

aceste domenii la nivel național, internațional și al Uniunii. 

Articolul 98 Responsabilitățile și atribuțiile centrelor de referință ale Uniunii 

Europene pentru autenticitatea și integritatea lanțului agroalimentar 

Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru autenticitatea și integritatea 

lanțului agroalimentar au următoarele atribuții de sprijin, în măsura în care 

acestea sunt incluse în programele de activitate anuale sau multianuale ale 

centrelor de referință care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele și 

prioritățile programelor de activitate relevante adoptate de către Comisie, în 

conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014: 

(a) furnizarea de cunoștințe de specialitate în ceea ce privește autenticitatea și 

integritatea lanțului agroalimentar și metodele de depistare a cazurilor de 

încălcare a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul 

regulament prin practici înșelătoare sau frauduloase, în legătură cu științele 

medico-legale aplicate în domeniile reglementate de aceste norme; 

(b) furnizarea unor analize specifice menite să identifice segmentele din lanțul 

agroalimentar care pot face obiectul încălcării normelor menționate la articolul 

1 alineatul (2) din prezentul regulament prin practici înșelătoare sau 

frauduloase și acordarea de asistență la elaborarea de tehnici și de protocoale 

pentru controalele oficiale specifice; 

(c) în cazul în care este necesar, îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 

94 alineatul (2) literele (a)-(h) din prezentul regulament, evitând suprapunerea 

cu atribuțiile laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în 

     



conformitate cu articolul 93 din prezentul regulament; 

(d) în cazul în care este necesar, constituirea și menținerea culegerilor sau 

băncilor de date cu materiale de referință autentificate, care să fie utilizate 

pentru a detecta încălcări ale normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) 

din prezentul regulament prin practici înșelătoare sau frauduloase; 

(e) diseminarea rezultatelor cercetărilor și inovațiilor tehnice din domeniile 

care intră în domeniul lor de competență. 

Articolul 99 Obligațiile Comisiei 

(1)  Comisia publică și actualizează, ori de câte ori este necesar, lista: 

(a) laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 93; 

(b) centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor 

prevăzute la articolul 95; 

(c) centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru autenticitatea și 

integritatea lanțului agroalimentar, prevăzute la articolul 97. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește 

stabilirea cerințelor, a responsabilităților și a atribuțiilor care revin 

laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene, centrelor de referință ale 

Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor și centrelor de referință ale 

Uniunii Europene pentru autenticitatea și integritatea lanțului agroalimentar, în 

plus față de cele prevăzute la articolul 93 alineatul (3), articolul 94, articolul 95 

alineatul (3), articolul 96, articolul 97 alineatul (3) și articolul 98. Respectivele 

acte delegate se limitează la situații justificate de riscuri noi sau emergente, 

boli noi sau emergente ale animalelor sau organisme noi sau emergente 

dăunătoare plantelor sau noi cerințe juridice. 

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale 

Uniunii Europene fac obiectul unor controale din partea Comisiei pentru a 

verifica respectarea cerințelor de la articolul 93 alineatul (3), articolul 94, 

articolul 95 alineatul (3) și articolul 97 alineatul (3). 

(4)  În cazul în care controalele efectuate de Comisie menționate la alineatul 

(3) din prezentul articol constată nerespectarea cerințelor articolului 93 

alineatul (3), ale articolului 94, ale articolului 95 alineatul (3) și ale articolului 

97 alineatul (3), după primirea observațiilor din partea laboratorului de 

referință al Uniunii Europene sau din partea centrului de referință al Uniunii 

Europene, Comisia: 

(a) prin intermediul unui act de punere în aplicare, retrage desemnarea 

laboratorului sau a centrului respectiv; sau 

(b) ia orice alte măsuri adecvate. 
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Articolul 100 Desemnarea laboratoarelor naționale de referință  Nepreluat   MADRM/ 



(1)  Statele membre desemnează unul sau mai multe laboratoare naționale de 

referință pentru fiecare laborator de referință al Uniunii Europene desemnat în 

conformitate cu articolul 93 alineatul (1). 

Statele membre pot desemna un laborator național de referință și în cazul în 

care nu există un laborator de referință corespunzător al Uniunii Europene. 

Un stat membru poate desemna un laborator cu sediul într-un alt stat membru 

sau într-o țară terță care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul 

Economic European. 

Același laborator poate fi desemnat ca laborator național de referință pentru 

mai multe state membre. 

(2)  Laboratoarelor naționale de referință li se aplică dispozițiile articolului 37 

alineatul (4) litera (e), ale articolului 37 alineatul (5), ale articolului 39, ale 

articolului 42 alineatul (1), ale articolului 42 alineatul (2) literele (a) și (b) și 

ale articolului 42 alineatul (3). 

Prin derogare de la articolul 37 alineatul (4) litera (e), pentru domeniul 

reglementat de normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g), 

autoritățile competente pot desemna laboratoare oficiale, desemnate ca atare de 

către autoritățile competente pe baza unei derogări adoptate în temeiul 

articolului 41, ca laboratoare naționale de referință, indiferent dacă îndeplinesc 

sau nu condiția prevăzută la articolul 37 alineatul (4) litera (e). 

(3)  Laboratoarele naționale de referință: 

(a) sunt imparțiale, nu sunt afectate de niciun conflict de interese și, în special, 

nu se găsesc într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze 

imparțialitatea conduitei lor profesionale în ceea ce privește exercitarea 

atribuțiilor lor de laboratoare de referință naționale; 

(b) dispun de sau au acces prin contract la personal cu calificare adecvată și 

formare corespunzătoare în tehnicile de analizare, testare și diagnosticare în 

domeniul lor de competență, precum și de personal auxiliar, după caz; 

(c) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare 

îndeplinirii atribuțiilor care li se încredințează; 

(d) se asigură că personalul lor și personalul angajat prin contract au o bună 

cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale și iau în considerare 

ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și al Uniunii în 

exercitarea activității lor; 

(e) dispun de sau au acces la echipamentul necesar pentru a-și îndeplini 

atribuțiile în situații de urgență; și 

(f) dacă este cazul, dispun de echipamentul necesar pentru respectarea 

standardelor de biosecuritate. 

(4)  Statele membre: 
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(a) transmit Comisiei, laboratorului de referință al Uniunii Europene relevant 

și altor state membre denumirea și adresa fiecărui laborator național de 

referință; 

(b) pun informațiile menționate la litera (a) la dispoziția publicului; și 

(c) actualizează informațiile menționate la litera (a) ori de câte ori este necesar. 

(5)  Statele membre care au mai multe laboratoare naționale de referință pentru 

un laborator de referință al Uniunii Europene se asigură că laboratoarele 

respective conlucrează îndeaproape, pentru a asigura o coordonare eficientă 

între acestea, între ele și alte laboratoare naționale, precum și cu laboratorul de 

referință al Uniunii Europene. 

(6)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește stabilirea 

pentru laboratoarele naționale de referință a altor cerințe decât cele prevăzute 

la alineatele (2) și (3) din prezentul articol. Aceste acte delegate se limitează la 

asigurarea coerenței cu orice cerințe suplimentare adoptate în conformitate cu 

articolul 99 alineatul (2). 

Articolul 101 Responsabilitățile și atribuțiile laboratoarelor naționale de 

referință 

(1)  În domeniul lor de competență, laboratoarele naționale de referință: 

(a) colaborează cu laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și participă 

la cursurile de formare și la testele comparative între laboratoare organizate de 

către acestea; 

(b) coordonează activitățile laboratoarelor oficiale desemnate în conformitate 

cu articolul 37 alineatul (1) în vederea armonizării și a îmbunătățirii metodelor 

de analizare, testare sau diagnosticare de laborator și a modului de utilizare a 

acestora; 

(c) dacă este cazul, organizează teste sau teste de competență comparative între 

laboratoarele oficiale, asigură acțiuni corespunzătoare subsecvente testelor și 

informează autoritățile competente cu privire la rezultatele acestor teste și 

acțiuni subsecvente; 

(d) sasigură diseminarea informațiilor furnizate de către laboratorul de 

referință al Uniunii Europene la autoritățile competente și la laboratoarele 

oficiale; 

(e) acordă autorităților competente asistență științifică și tehnică în cadrul 

domeniului lor de competență, în vederea aplicării MANCP menționate la 

articolul 109 și a programelor de control coordonate adoptate în conformitate 

cu articolul 112; 

(f) dacă este cazul, validează reactivii și loturile de reactivi, întocmesc și 

actualizează liste cu reactivii și substanțele de referință disponibile, precum și 
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cu producătorii și furnizorii substanțelor și reactivilor respectivi; 

(g) în cazul în care este necesar, susțin cursuri de formare pentru personalul 

laboratoarelor oficiale desemnate în temeiul articolului 37 alineatul (1); și 

(h) oferă în mod activ asistență statului membru care le-a desemnat pentru 

diagnosticarea focarelor de boli cu transmitere prin alimente, zoonoze sau boli 

ale animalelor, sau de organisme dăunătoare plantelor, precum și în cazuri de 

neconformitate a transporturilor, prin studiul izolatelor agentului patogen sau 

al specimenelor de organisme dăunătoare în vederea confirmării 

diagnosticului, a caracterizării și a efectuării de studii taxonomice sau 

epizootice. 

(2)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește stabilirea 

unor responsabilități și atribuții ale laboratoarelor naționale de referință 

suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Aceste 

acte delegate se limitează la asigurarea coerenței cu orice responsabilități și 

atribuții suplimentare adoptate în conformitate cu articolul 99 alineatul (2). 

TITLUL IV ASISTENȚĂ ȘI COOPERARE ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 102 Norme generale 

(1)  În cazurile care prezintă relevanță în mai multe state membre, autoritățile 

competente din statele membre vizate își furnizează reciproc asistență 

administrativă în conformitate cu articolele 104-107, în vederea asigurării unei 

aplicări corecte a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2). 

(2)  Asistența administrativă include, după caz și cu acordul autorităților 

competente în cauză, participarea autorităților competente ale unui stat 

membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritățile 

competente ale unui alt stat membru. 

(3)  Prezentul titlu nu aduce atingere dreptului intern: 

(a) aplicabil în cazul eliberării de documente și de informații care fac obiectul 

sau sunt legate de anchetele judiciare și procedurile instanței, inclusiv 

anchetele penale; și 

(b) vizează protejarea intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice. 

(4)  Statele membre iau măsuri pentru a facilita transmiterea de către alte 

autorități de aplicare a legii, procurori și autorități judiciare către autoritățile 

competente a informațiilor cu privire la eventuala neconformitate cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) care sunt relevante pentru aplicarea 

prezentului titlu și care este posibil să constituie: 

(a) un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor sau pentru 

bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a 

plantelor, și pentru mediu; sau 
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(b) o posibilă încălcare a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), prin 

practici înșelătoare sau frauduloase. 

(5)  Toate comunicările între autoritățile competente în conformitate cu 

articolele 104-107 se efectuează în scris, pe suport de hârtie sau electronic. 

(6)  În vederea eficientizării și a simplificării schimbului de comunicări, 

Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, un format 

standard pentru: 

(a) cererile de asistență prevăzute la articolul 104 alineatul (1); 

(b) comunicarea notificărilor și a răspunsurilor obișnuite și recurente. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 103 Organismele de legătură 

(1)  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme de 

legătură, care acționează ca puncte de contact, însărcinate cu facilitarea 

schimbului de comunicări între autoritățile competente în conformitate cu 

articolele 104-107. 

(2)  Desemnarea organismelor de legătură nu exclude contactele directe, 

schimbul de informații sau cooperarea între membrii personalului autorităților 

competente din state membre diferite. 

(3)  Statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre datele de 

contact ale organismelor de legătură desemnate în temeiul alineatului (1), 

precum și orice modificare ulterioară a acestor date. 

(4)  Comisia publică și actualizează pe site-ul său de internet lista cu 

organismele de legătură comunicate de către statele membre în conformitate cu 

alineatul (3). 

(5)  Organismul de legătură transmite toate cererile de asistență emise în 

temeiul articolului 104 alineatul (1), precum și toate notificările și 

comunicările emise în temeiul articolelor 105, 106 și 107 organismului 

corespunzător din statul membru căruia îi este adresată cererea sau notificarea. 

(6)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește 

specificațiile instrumentelor tehnice și ale procedurilor de comunicare între 

organismele de legătură desemnate în temeiul alineatului (1) din prezentul 

articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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Articolul 104 Asistența la cerere 

(1)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru consideră că, 

în vederea efectuării controalelor oficiale sau a unor acțiuni eficiente de 

urmărire a acestor controale pe teritoriul lor, au nevoie de date sau de 

informații de la autoritățile competente ale unui alt stat membru, ele adresează 
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autorităților competente din statul membru respectiv o cerere motivată de 

asistență administrativă. Autoritățile competente cărora li s-a adresat 

solicitarea: 

(a) confirmă fără întârziere primirea cererii; 

(b) indică, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea cererii, timpul 

estimat a fi necesar furnizării unui răspuns avizat, în cazul în care autoritatea 

competentă care a adresat cererea menționează aceasta; și 

(c) efectuează controalele oficiale sau investigațiile necesare pentru a furniza 

autorităților competente solicitante, fără întârziere, toate informațiile și 

documentele necesare pentru a le permite să ia decizii în cunoștință de cauză și 

să verifice respectarea normelor Uniunii în jurisdicția lor. 

(2)  Documentele se pot transmite în original sau în copie. 

(3)  Cu acordul autorităților competente solicitante și al celor cărora le-a fost 

adresată solicitarea, personalul desemnat de către cele dintâi poate fi prezent 

pe durata controalelor oficiale și a investigațiilor menționate la alineatul (1) 

litera (c), efectuate de către autoritățile competente cărora le-a fost adresată 

solicitarea. 

În aceste cazuri, membrii personalului autorităților competente solicitante: 

(a) prezintă în orice moment o autorizație scrisă care să menționeze identitatea 

și calitatea lor oficială; 

(b) primesc acces, prin intermediarul lor, din partea operatorului la aceleași 

sedii și documente ca și personalul autorităților competente cărora le-a fost 

adresată solicitarea, cu unicul scop al efectuării anchetei administrative; 

(c) nu exercită, din proprie inițiativă, competențele de anchetă conferite 

funcționarilor autorităților competente cărora le-a fost adresată solicitarea. 

Articolul 105 Asistența în caz de neconformitate în lipsa unei cereri 

(1)  În cazul în care sesizează un caz de neconformitate care poate avea 

implicații pentru un alt stat membru, autoritățile competente din statele 

membre informează neîntârziat autoritățile competente ale celuilalt stat 

membru, fără a li se solicita aceasta și fără întârziere nejustificată. 

(2)  Autoritățile competente notificate în conformitate cu alineatul (1): 

(a) confirmă fără întârziere nejustificată primirea notificării; 

 

(b) precizează, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii notificării, 

în cazul în care autoritatea competentă care a transmis notificarea menționează 

aceasta: 

(i) care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze; sau 

(ii) motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații; și 

(c) în cazul în care consideră că investigațiile menționate la litera (b) sunt 
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necesare, cercetează problema și informează fără întârziere autoritățile 

competente cu privire la rezultate și, dacă este cazul, cu privire la eventualele 

măsuri luate. 

Articolul 106 Asistență în caz de neconformitate care creează un risc sau o 

încălcare repetată sau potențial gravă 

(1)  În cazul în care, în cursul controalelor oficiale asupra animalelor sau 

bunurilor originare dintr-un alt stat membru, autoritățile competente constată 

că acestea nu respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2) în sensul 

că prezintă un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru 

bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a 

plantelor, și pentru mediu, sau că reprezintă o încălcare potențial gravă a 

normelor respective, autoritățile respective notifică fără întârziere autoritățile 

competente din statul membru de expediere și pe cele ale oricărui alt stat 

membru implicat, pentru a permite respectivelor autorități competente să 

efectueze investigațiile corespunzătoare. 

(2)  Fără întârziere, autoritățile competente notificate: 

(a) confirmă primirea notificării; 

(b) precizează care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze, în 

cazul în care autoritatea competentă care a transmis notificarea menționează 

aceasta; și 

(c) cercetează problema, iau toate măsurile necesare și informează autoritățile 

competente care au transmis notificarea cu privire la natura investigațiilor și a 

controalelor oficiale efectuate, la deciziile luate și la motivele care au stat la 

baza acestor decizii. 

(3)  În cazul în care au motive să creadă că investigațiile efectuate sau măsurile 

luate de către autoritățile competente notificate nu elimină în mod 

corespunzător neconformitatea confirmată, autoritățile competente care au 

transmis notificarea solicită autorităților competente notificate să suplimenteze 

controalele oficiale efectuate sau măsurile luate. În acest caz autoritățile 

competente ale celor două state membre: 

(a) caută o metodă convenabilă în scopul soluționării neconformității în mod 

adecvat, inclusiv prin efectuarea unor investigații și controale oficiale în 

comun în conformitate cu articolul 104 alineatul (3); și 

(b) în cazul în care nu reușesc să convină asupra unor măsuri adecvate, acestea 

informează Comisia fără întârziere. 

(4)  În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor sau 

bunurilor originare dintr-un alt stat membru indică cazuri repetate de 

neconformitate, astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile 

competente din statul membru de destinație informează fără întârziere Comisia 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 



și autoritățile competente ale celorlalte state membre. 

Articolul 107 Acordarea de asistență pe baza informațiilor furnizate de țările 

terțe 

(1)  În cazul în care primesc din partea unei țări terțe informații care indică un 

caz de nerespectare a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau un 

risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea 

animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu, autoritățile competente: 

(a) transmit neîntârziat aceste informații autorităților competente din celelalte 

state membre implicate; și 

(b) în cazul în care informațiile au sau pot avea relevanță la nivelul Uniunii, le 

transmit fără întârziere Comisiei. 

(2)  Țării terțe menționate la alineatul (1) i se pot transmite informații obținute 

prin intermediul controalelor oficiale și al investigațiilor efectuate în 

conformitate cu prezentul regulament, cu condiția ca: 

(a) autoritățile competente care au furnizat informațiile să consimtă la 

transmiterea acestora; 

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a oferi asistența necesară strângerii 

de dovezi privind practicile care sunt sau par a fi neconforme cu normele 

Uniunii sau care prezintă un risc pentru oameni, animale, plante sau mediu; și 

(c) să se respecte normele relevante, naționale și ale Uniunii, aplicabile în 

cazul transmiterii către țările terțe a unor date cu caracter personal. 
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Articolul 108 Asistența coordonată și acțiunile subsecvente întreprinse de 

Comisie 

(1)  În cazul în care autoritățile competente din statele membre implicate nu 

reușesc să convină asupra unor acțiuni adecvate de soluționare a 

neconformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), Comisia 

coordonează fără întârziere măsurile și acțiunile întreprinse de către autoritățile 

competente în conformitate cu prezentul titlu atunci când informațiile de care 

dispune Comisia indică: 

(a) fie activități care sunt sau par a fi neconforme cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2), iar activitățile respective au sau pot avea ramificații în 

mai multe state membre; 

(ii) fie posibilitatea ca în mai multe state membre să aibă loc activități identice 

sau similare care sunt sau par a fi neconforme cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2). 

(2)  În situațiile menționate la alineatul (1), Comisia poate: 

(a) să trimită o echipă de inspecție care să efectueze un control oficial la fața 

locului, în colaborare cu statul membru implicat; 
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(b) să solicite, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, autorităților 

competente din statul membru de expediere și, dacă este cazul, autorităților din 

alte state membre implicate să intensifice în mod corespunzător controalele 

oficiale și să raporteze Comisiei care sunt măsurile luate; 

(c) să aplice orice alte măsuri adecvate în conformitate cu normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2). 

 (3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește stabilirea 

normelor privind realizarea unui schimb rapid de informații în cazurile 

menționate la alineatul (1). 

TITLUL V PLANIFICARE ȘI RAPORTARE 

Articolul 109 Planurile de control național multianual (MANCP) și un 

organism unic în sensul MANCP 

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente efectuează 

controalele oficiale în temeiul prezentului regulament pe baza unui MANCP, 

care se elaborează și se aplică în mod coordonat pe teritoriul acestora. 

(2)  Statele membre desemnează un organism unic însărcinat cu: 

(a) coordonarea elaborării MANCP de către toate autoritățile competente 

însărcinate cu controalele oficiale; 

(b) asigurarea faptului că MANCP este coerent; 

(c) colectarea informațiilor privind implementarea MANCP în vederea 

prezentării rapoartelor anuale menționate la articolul 113 și a revizuirii și 

actualizării acestuia, după caz, în conformitate cu articolul 111 alineatul (2). 
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Articolul 110 Conținutul MANCP 

(1)  MANCP sunt elaborate pentru a asigura planificarea controalelor oficiale 

în toate domeniile vizate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și 

în conformitate cu criteriile menționate la articolul 9 și în normele prevăzute la 

articolele 18-27. 

(2)  MANCP conțin informații generale cu privire la structura și organizarea 

sistemelor de control oficial din statul membru în cauză, în fiecare dintre 

domeniile implicate, precum și informații privind cel puțin următoarele: 

(a) obiectivele strategice ale MANCP și modul în care aceste obiective se 

reflectă în stabilirea priorităților în ceea ce privește controalele oficiale și 

modul de alocare a resurselor; 

(b) clasificarea controalelor oficiale în funcție de risc; 

(c) desemnarea autorităților competente și a atribuțiilor acestora la nivel 

central, regional și local, precum și a resurselor disponibile acestor autorități; 

 (d) după caz, delegarea atribuțiilor către organismele delegate; 

(e) organizarea generală și gestionarea controalelor oficiale la nivel național, 
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regional și local, inclusiv a controalelor oficiale efectuate în unități 

individuale; 

(f) sistemele de control aplicate diferitor sectoare și coordonarea diverselor 

servicii ale autorităților competente responsabile de controalele oficiale din 

aceste sectoare; 

(g) procedurile și sistemele instituite pentru asigurarea respectării obligațiilor 

autorităților competente menționate la articolul 5 alineatul (1); 

(h) formarea personalului autorităților competente; 

(i) procedurile documentate menționate la articolul 12 alineatul (1); 

(j) organizarea generală și funcționarea planurilor pentru situații de urgență, în 

conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); și 

(k) organizarea generală a cooperării și a asistenței reciproce între autoritățile 

competente din statele membre. 

Articolul 111 Elaborarea, actualizarea și revizuirea MANCP 

(1)  Statele membre se asigură că MANCP prevăzut la articolul 109 alineatul 

(1) este pus la dispoziția publicului, cu excepția acelor părți a căror dezvăluire 

ar putea submina eficacitatea controalelor oficiale. 

(2)  MANCP se actualizează cu regularitate pentru concordanța cu normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2) și se revizuiește pentru a lua în 

considerare cel puțin următorii factori: 

(a) apariția unor noi boli, a unor noi organisme dăunătoare plantelor sau a altor 

riscuri pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea 

animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu; 

(b) schimbări semnificative apărute în structura, administrarea sau 

funcționarea autorităților competente din statul membru; 

(c) rezultatele controalelor oficiale efectuate de către statele membre; 

(d) rezultatele controalelor efectuate de Comisie în statul membru în 

conformitate cu articolul 116 alineatul (1); 

(e) descoperirile științifice; și 

(f) rezultatul controalelor oficiale efectuate într-un stat membru de către 

autoritățile competente ale unei țări terțe. 

(3)  La cerere, statele membre transmit Comisiei cea mai recentă versiune 

actualizată a MANCP respectiv. 
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Articolul 112 Programele de control coordonate și culegerea de date și de 

informații 

În vederea efectuării unei evaluări specifice pentru întreaga Uniune a stadiului 

aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau în vederea 

stabilirii prevalenței anumitor pericole pe teritoriul întregii Uniuni, Comisia 
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poate adopta acte de punere în aplicare cu privire la: 

(a) punerea în aplicare a unor programe de control coordonate cu durată 

limitată în unul dintre domeniile reglementate prin normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2); 

(b) organizarea unor activități ad-hoc de culegere de date și informații 

referitoare la aplicarea unui set specific de norme menționate la articolul 1 

alineatul (2) sau la prevalența anumitor pericole. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 113 Rapoartele anuale ale statelor membre 

(1)  Fiecare stat membru transmite Comisiei în fiecare an, până la 31 august, 

un raport care precizează: 

(a) orice modificări aduse MANCP pentru a lua în considerare factorii 

menționați la articolul 111 alineatul (2); 

(b) rezultatele controalelor oficiale efectuate în anul precedent în cadrul 

MANCP; 

(c) tipul și numărul cazurilor de neconformitate cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2), pe domenii, detectate de autoritățile competente în 

anul precedent; 

(d) măsurile luate pentru asigurarea eficacității funcționării MANCP, inclusiv 

acțiunile de asigurare a respectării legislației și rezultatele acestor măsuri; și 

(e) un link către pagina web a autorității competente, conținând informațiile 

publice privind taxele sau redevențele menționate la articolul 85 alineatul (2). 

(2)  În vederea asigurării unei prezentări uniforme a rapoartelor anuale 

prevăzute la alineatul (1), Comisia adoptă și actualizează, dacă este necesar, 

prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modele standard de formulare 

pentru transmiterea informațiilor și a datelor menționate la alineatul respectiv. 

Respectivele acte de punere în aplicare permit, dacă este posibil, utilizarea 

modelelor standard de formulare adoptate de Comisie pentru transmiterea altor 

rapoarte privind controalele oficiale pe care autoritățile competente au 

obligația de a le transmite Comisiei în conformitate cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul 

(2). 
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Articolul 114 Rapoartele anuale ale Comisiei 

(1)  În fiecare an, până la 31 ianuarie, Comisia pune la dispoziția publicului un 

raport anual privind efectuarea controalelor oficiale în statele membre, luând 

în considerare: 

(a) rapoartele anuale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 
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113; și 

(b) rezultatele controalelor efectuate de către Comisie în temeiul articolului 

116 alineatul (1). 

(2)  Raportul anual prevăzut la alineatul (1) poate include, după caz, 

recomandări privind îmbunătățirile care se pot aduce sistemelor de control 

oficial din statele membre și unor controale oficiale în anumite domenii. 

Articolul 115 Planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele 

(1)  În vederea aplicării planului general de gestionare a situațiilor de criză 

prevăzut la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 

statele membre întocmesc planuri pentru situații de urgență privind alimentele 

și furajele, stabilind măsurile care trebuie aplicate fără întârziere în cazul în 

care se descoperă că alimentele sau furajele prezintă un risc major pentru 

sănătatea umană sau a animalelor, fie în mod direct, fie prin intermediul 

mediului. 

(2)  Planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele prevăzute 

la alineatul (1) precizează: 

(a) autoritățile competente care trebuie să fie implicate; 

(b) competențele și responsabilitățile autorităților menționate la litera (a); și 

(c) canalele și procedurile de comunicare a informațiilor între autoritățile 

competente și alte părți implicate, după necesități. 

(3)  Statele membre își revizuiesc cu regularitate planurile pentru situații de 

urgență privind alimentele și furajele, pentru a ține seama de modificările 

apărute în modul de organizare a autorităților competente și de experiența 

dobândită în urma aplicării planului și a efectuării de exerciții de simulare. 

(4)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește: 

(a) normele pentru întocmirea planurilor pentru situații de urgență prevăzute la 

alineatul (1) din prezentul articol, în măsura necesară pentru asigurarea unei 

utilizări coerente și eficace a planului general de gestionare a situațiilor de 

criză prevăzut la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 

178/2002; și 

(b) rolul părților interesate în instituirea și funcționarea planurilor pentru 

situații de urgență respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 
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TITLUL VI ACTIVITĂȚILE UNIUNII 

CAPITOLUL I Controalele efectuate de Comisie 

Articolul 116 Controalele efectuate de Comisie în statele membre 

(1)  Experții Comisiei efectuează controale, inclusiv audituri, în fiecare stat 

membru în vederea: 
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(a) verificării aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) și a celor 

prevăzute în prezentul regulament; 

(b) verificării modului de funcționare a sistemelor naționale de control în 

domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), 

precum și prin cele prevăzute de prezentul regulament și a autorităților 

competente care le operează; 

(c) investigării și colectării de informații: 

(i) privind controalele oficiale și aplicarea măsurilor de asigurare a respectării 

legislației în domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 

alineatul (2), precum și prin cele prevăzute de prezentul regulament; 

(ii) privind problemele importante sau recurente în ceea ce privește aplicarea 

sau asigurarea aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(iii) în legătură cu situațiile de urgență, cu problemele emergente sau cu noile 

evoluții din statele membre în domeniile reglementate prin normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2), precum și prin cele prevăzute de prezentul 

regulament. 

(2)  Controalele prevăzute la alineatul (1) se organizează în cooperare cu 

autoritățile competente din statele membre și se efectuează cu regularitate. 

(3)  Controalele prevăzute la alineatul (1) pot include verificări la fața locului. 

Experții Comisiei pot însoți personalul din cadrul autorităților competente care 

efectuează controale oficiale. 

(4)  Experții Comisiei pot fi asistați de către experți din statele membre. 

Experții naționali care îi însoțesc pe experții Comisiei beneficiază de aceleași 

drepturi de acces ca și experții Comisiei. 

Articolul 117 Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate în statele 

membre 

Comisia: 

(a) întocmește un proiect de raport cu privire la constatările și recomandările 

legate de deficiențele identificate de experții săi în cadrul controalelor 

efectuate în conformitate cu articolul 116 alineatul (1); 

(b) transmite statului membru în care au fost efectuate aceste controale o copie 

a proiectului de raport prevăzut la litera (a), pentru observații; 

(c) ține seama de observațiile statului membru menționate la litera (b) la 

întocmirea raportului final cu privire la constatările controalelor efectuate de 

către experții ei în statele membre, astfel cum se prevede la articolul 116 

alineatul (1); și 

(d) pune la dispoziția publicului raportul final menționat la litera (c), precum și 

observațiile statului membru, menționate la litera (b). 
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Articolul 118 Programul controalelor efectuate de Comisie în statele membre  Nepreluat   MADRM/ 



(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia: 

(a) stabilește un program anual sau multianual al controalelor pe care urmează 

să le efectueze experții săi în statele membre în conformitate cu articolul 116 

alineatul (1); și 

(b) până la sfârșitul fiecărui an, comunică statelor membre programul de 

control anual sau orice actualizare a programului de control multianual pentru 

anul următor. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia își poate 

modifica programul de control pentru a lua în considerare evoluțiile din 

domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2). 

Orice astfel de modificare este comunicată, fără întârziere, statelor membre. 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

Marcela Stahi 

Articolul 119 Obligațiile statelor membre în ceea ce privește controalele 

efectuate de Comisie Statele membre: 

(a) aplică măsuri subsecvente corespunzătoare în vederea remedierii 

eventualelor probleme specifice sau sistemice identificate în timpul 

controalelor efectuate de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 

116 alineatul (1); 

(b) acordă asistența tehnică necesară și furnizează documentele disponibile, 

inclusiv rezultatele auditurilor menționate la articolul 6, la cerere motivată, 

precum și alte forme de asistență tehnică pe care le solicită experții Comisiei, 

pentru a le permite să efectueze controale eficiente și eficace; și 

(c) acordă asistența necesară pentru a se asigura că experții Comisiei au acces 

la toate sediile sau părți ale acestora, la animale și bunuri, precum și la 

informațiile relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, inclusiv la sistemele 

computerizate. 
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Articolul 120 Controalele efectuate de Comisie în țări terțe 

(1) Experții Comisiei pot efectua controale în țări terțe în vederea: 

(a) verificării conformității sau a echivalenței legislației și a sistemelor din 

țările terțe, inclusiv a certificării oficiale și a emiterii de certificate oficiale, 

etichete oficiale, mărci și alte atestate oficiale, cu cerințele stabilite în normele 

menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) verificării capacității sistemului de control al țării terțe de a asigura 

conformitatea transporturilor de animale și bunuri exportate în Uniune cu 

cerințele relevante stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) 

sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente acestora; 

(c) colectării de informații și date cu scopul de a elucida cauzele problemelor 

recurente sau emergente în legătură cu exporturile de animale și bunuri dintr-o 

țară terță. 

(2)  Controalele prevăzute la alineatul (1) vizează, în special: 
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(a) legislația țării terțe; 

(b) modul de organizare a autorităților competente din țara terță, competențele 

și independența acestora, supravegherea lor și autoritatea de care dispun pentru 

a asigura respectarea efectivă a legislației aplicabile; 

(c) formarea personalului angajat de autoritatea competentă din țara terță în 

ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale; 

(d) resursele de care dispun autoritățile competente, inclusiv facilitățile de 

analizare, testare și diagnosticare; 

(e) existența unor proceduri de control documentate și a unor sisteme de 

control bazate pe priorități, precum și modul de funcționare a acestora; 

(f) după caz, situația în materie de sănătate a animalelor, bunăstare a 

animalelor, zoonoze și sănătate a plantelor, precum și procedurile de notificare 

a Comisiei și a organismelor internaționale relevante cu privire la focarele 

epidemice de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor; 

(g) amploarea și modul de desfășurare a controalelor efectuate de autoritatea 

competentă a țării terțe asupra animalelor, plantelor și produselor derivate din 

acestea care provin din alte țări terțe; și 

(h) asigurările pe care le poate oferi țara terță cu privire la conformitatea sau 

echivalența cu cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 

alineatul (2). 

(3) Pentru a facilita eficiența și eficacitatea sporită a controalelor prevăzute la 

alineatul (1), Comisia poate impune țării terțe în cauză, înainte de efectuarea 

acestor controale, obligația de a furniza: 

(a) informațiile necesare menționate la articolul 125 alineatul (1); și 

(b) după caz și dacă este necesar, rapoarte scrise cu privire la controalele pe 

care le efectuează autoritățile sale competente. 

(4) Comisia poate numi experți din statele membre care să îi asiste pe experții 

săi în timpul controalelor prevăzute la alineatul (1). 

Articolul 121 Frecvența controalelor efectuate de Comisie în țări terțe 

Frecvența controalelor efectuate de către Comisie în țările terțe, menționate la 

articolul 120, se stabilește în funcție de următoarele criterii: 

(a) evaluarea riscului pe care îl reprezintă animalele și bunurile exportate din 

țările terțe în cauză în Uniune; 

(b) normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(c) volumul și natura animalelor și a bunurilor care intră în Uniune din țara 

terță în cauză; 

(d) rezultatele controalelor efectuate deja de către experții Comisiei sau de 

către alte organisme de control; 

(e) rezultatele controalelor oficiale efectuate asupra animalelor și bunurilor 
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care intră în Uniune din țara terță în cauză respectivă și ale oricăror alte 

controale oficiale efectuate de către autoritățile competente din statele 

membre; 

(f) informațiile primite de la EFSA sau de la organisme similare; 

(g) informațiile primite de la organisme recunoscute pe plan internațional, 

precum: 

(i) Organizația Mondială a Sănătății; 

(ii) Comisia Codex Alimentarius; 

(iii) Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE); 

(iv) Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor și 

orice alte organizații regionale pentru protecția plantelor înființate în cadrul 

Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP); 

(v) secretariatul CIPP; 

(vi) Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; 

(vii) Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite; 

(viii) secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la 

Convenția privind diversitatea biologică; 

(h) dovezi cu privire la boli emergente sau la alte circumstanțe care ar putea 

avea ca rezultat intrarea în Uniune, dintr-o țară terță, a unor animale și bunuri 

care prezintă riscuri pentru sănătate sau mediu sau riscul unor practici 

înșelătoare sau frauduloase; 

(i) nevoia de a investiga sau de a reacționa la situațiile de urgență din anumite 

țări terțe. 

Articolul 122 Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate în țări terțe 

Comisia întocmește un raport cu privire la constatările fiecărui control efectuat 

în conformitate cu articolele 120 și 121. Dacă este cazul, raportul conține 

recomandări. 

Comisia pune rapoartele sale la dispoziția publicului. 
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Articolul 123 Programul controalelor efectuate de Comisie în țări terțe 

Comisia comunică statelor membre, în avans, programul său de controale în 

țările terțe și transmite rapoarte privind rezultatele acestora. Comisia își poate 

modifica programul astfel încât să țină seama de evoluțiile din domeniile 

reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Orice astfel 

de modificare este comunicată în avans statelor membre. 
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Articolul 124 Controalele efectuate de țări terțe în statele membre 

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la controalele planificate în 

domeniile reglementate de normele menționate la articolul 1 alineatul (2), pe 

teritoriul lor, de către autoritățile competente din țările terțe. 

(2) Experții Comisiei pot participa la controalele menționate la alineatul (1), la 
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cererea autorităților competente din statele membre în care se efectuează 

aceste controale. 

(3) Participarea experților Comisiei la controalele menționate la alineatul (1) 

are drept scop în special: 

(a) să ofere consiliere privind normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) să ofere informații și date disponibile la nivelul Uniunii care pot fi utile 

pentru controlul efectuat de autoritățile competente din țara terță; 

(c) să asigure coerența și uniformitatea în raport cu controalele efectuate de 

către autoritățile competente ale țărilor terțe în diferite state membre. 

CAPITOLUL II Condiții de intrare în Uniune a animalelor și bunurilor 

Articolul 125 Informații privind sistemele de control ale țărilor terțe 

(1)  Comisia solicită țărilor terțe care intenționează să exporte animale și 

bunuri în Uniune să furnizeze următoarele informații, exacte și actualizate, cu 

privire la modul general de organizare și gestionare a sistemelor de control 

sanitar și fitosanitar de pe teritoriul acestora: 

(a) orice norme sanitare sau fitosanitare adoptate sau propuse pe teritoriul lor; 

(b) procedurile de evaluare a riscului și factorii care s-au luat în considerare 

pentru evaluarea riscurilor și pentru stabilirea nivelului adecvat de protecție 

sanitară sau fitosanitară; 

(c) orice proceduri și mecanisme de control și inspecție, inclusiv cu privire la 

animalele sau bunurile care provin din alte țări terțe, dacă este cazul; 

(d) mecanismele de certificare oficială; 

(e) după caz, orice măsuri luate ca urmare a recomandărilor menționate la 

articolul 122 primul paragraf; 

(f) dacă este relevant, rezultatele controalelor efectuate asupra animalelor și 

bunurilor destinate a fi exportate în Uniune; și 

(g) dacă este relevant, informații cu privire la modificările aduse structurii și 

modului de funcționare a sistemelor de control adoptate în vederea îndeplinirii 

cerințelor sanitare sau fitosanitare ale Uniunii sau a recomandărilor menționate 

la articolul 122 primul paragraf. 

(2) Cererea de informații menționată la alineatul (1) este proporțională, ținând 

seama de natura animalelor și bunurilor care urmează să fie exportate în 

Uniune și de situația și structura specifică a țării terțe. 
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Articolul 126 Stabilirea unor condiții suplimentare pentru intrarea în Uniune a 

animalelor și bunurilor 

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește 

condițiile care trebuie respectate de animalele și bunurile care intră în Uniune 

din țări terțe, în cazul în care acestea sunt necesare în vederea asigurării 
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conformității animalelor și bunurilor cu cerințele relevante stabilite prin 

normele menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția articolului 1 

alineatul (2) literele (d), (e), (g) și (h) sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin 

echivalente cu acestea. 

(2) Condițiile prevăzute în actele delegate menționate la alineatul (1) identifică 

animalele și bunurile prin trimitere la codurile acestora din Nomenclatorul 

combinat și pot include: 

(a) cerința ca anumite animale și bunuri să intre în Uniune numai dintr-o țară 

terță sau dintr-o regiune a unei țări terțe care figurează în lista întocmită de 

Comisie în acest sens; 

(b) cerința ca transporturile de anumite animale și bunuri din țările terțe să fie 

expediate, respectiv obținute sau preparate, din/în unități care respectă 

cerințele relevante menționate la alineatul (1) sau cerințe recunoscute a fi cel 

puțin echivalente cu acestea; 

(c) cerința ca transporturile de anumite animale și bunuri să fie însoțite de un 

certificat oficial, un atestat oficial sau de orice altă dovadă care să ateste 

conformitatea transportului cu cerințele relevante prevăzute la alineatul (1) sau 

cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente cu acestea, inclusiv rezultatele 

analizelor efectuate de un laborator acreditat; 

(d) obligația de a furniza dovezile menționate la litera (c) cu respectarea unui 

format specific; 

(e) orice altă cerință necesară în vederea asigurării faptului că animalele și 

bunurile oferă un nivel de protecție a sănătății și, în cazul OMG, și un nivel de 

protecție a mediului echivalent celui asigurat prin cerințele menționate la 

alineatul (1). 

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind formatul și tipul certificatelor oficiale, atestatelor oficiale sau 

ale dovezilor necesare în conformitate cu normele prevăzute la alineatul (2) 

litera (c) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 

alineatul (2). 

Articolul 127 Includerea în lista țărilor terțe menționată la articolul 126 

alineatul (2) litera (a) 

(1) Includerea unei țări terțe sau a uneia din regiunile sale în lista menționată la 

articolul 126 alineatul (2) litera (a) se efectuează în conformitate cu alineatele 

(2) și (3) din prezentul articol. 

(2)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia aprobă cererea 

transmisă în scopul menționat la alineatul (1) din prezentul articol de către țara 

terță, însoțită de dovezi și garanții adecvate care atestă conformitatea 
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animalelor și bunurilor vizate din țara terță respectivă cu cerințele relevante 

menționate la articolul 126 alineatul (1) sau cu cerințe echivalente acestora. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă și se actualizează în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 145 alineatul 

(2). 

(3)  Comisia decide cu privire la cererea menționată la alineatul (2) luând în 

considerare, după caz: 

(a) legislația țării terțe privind sectorul în cauză; 

(b) structura și organizarea autorităților competente din țara terță și ale 

serviciilor sale de control, competențele de care dispun, garanțiile care pot fi 

furnizate cu privire la aplicarea și asigurarea respectării legislației țării terțe 

aplicabile sectorului în cauză, precum și fiabilitatea procedurilor de certificare 

oficială; 

(c) desfășurarea de către autoritățile competente din țara terță a unor controale 

oficiale adecvate și a altor activități în vederea stabilirii prezenței eventualelor 

pericole pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru 

bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a 

plantelor, și pentru mediu; 

(d) periodicitatea și rapiditatea furnizării de către țara terță a informațiilor cu 

privire la prezența pericolelor pentru sănătatea umană, a animalelor sau a 

plantelor, pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește OMG și 

produsele de protecție a plantelor, și pentru mediu; 

(e) garanțiile oferite de către țara terță cu privire la: 

(i) conformitatea condițiilor aplicate unităților din care provin animalele sau 

bunurile exportate în Uniune cu cerințe echivalente celor menționate la 

articolul 126 alineatul (1); 

(ii) întocmirea și actualizarea unei liste a unităților menționate la punctul (i); 

(iii) transmiterea către Comisie, fără întârziere, a listei unităților menționate la 

punctul (i) și a versiunilor actualizate; 

(iv) efectuarea de către autoritățile competente din țara terță, cu regularitate și 

eficacitate, a unor controale asupra unităților menționate la punctul (i); 

(f) constatările controalelor efectuate de către Comisie în țara terță în 

conformitate cu articolul 120 alineatul (1); 

(g) orice alte informații sau date privind capacitatea țării terțe de a se asigura 

că în Uniune intră numai animale sau bunuri care oferă nivelul de protecție 

asigurat prin cerințele relevante menționate la articolul 126 alineatul (1) sau un 

nivel echivalent. 

(4) Comisia elimină mențiunea referitoare la o țară terță sau o regiune a unei 

țări terțe de pe lista menționată la articolul 126 alineatul (2) litera (a), în cazul 



în care condițiile pentru înscrierea pe listă nu mai sunt îndeplinite. Se aplică 

procedura menționată la alineatul (2) din prezentul articol. 

Articolul 128 Măsuri speciale privind intrarea în Uniune a anumitor animale și 

bunuri 

(1) Dacă, în alte situații decât cele menționate la articolul 53 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002 și la articolul 249 din Regulamentul (UE) 2016/429 există 

dovezi care atestă că intrarea în Uniune a anumitor animale sau bunuri care 

provin dintr-o țară terță, dintr-o regiune a acesteia sau dintr-un grup de țări 

terțe constituie un risc pentru sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor 

sau, în cazul OMG, și pentru mediu, sau în cazul în care există dovezi privind 

o potențială neconformitate, gravă și de amploare, față de normele menționate 

la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, Comisia adoptă, prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare în vederea 

limitării acestor riscuri sau a eliminării neconformității identificate. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2) din prezentul 

regulament. 

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) identifică animalele și bunurile prin 

trimitere la codurile acestora din Nomenclatorul combinat și pot include: 

(a) interdicția de intrare în Uniune a animalelor și bunurilor menționate la 

alineatul (1) originare sau expediate din țările terțe sau regiunile acestora în 

cauză; 

(b) cerința ca animalele și bunurile menționate la alineatul (1), originare sau 

expediate din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, să facă obiectul unui 

tratament sau al unor controale specifice înainte de expediere; 

(c) cerința ca animalele și bunurile menționate la alineatul (1), originare sau 

expediate din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, să facă obiectul unui 

tratament sau al unor controale specifice la intrarea în Uniune; 

(d) cerința ca transporturile de animale și bunuri dintre cele menționate la 

alineatul (1) din prezentul articol, originare sau expediate din anumite țări terțe 

sau regiuni ale acestora, să fie însoțite de un certificat oficial, de un atestat 

oficial sau de orice altă dovadă care să ateste conformitatea transportului cu 

cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cu 

cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente cu acestea; 

(e) cerința ca dovezile menționate la litera (d) să fie transmise cu respectarea 

unui format specific; 

(f) orice alte măsuri necesare în vederea limitării riscului. 

(3) La adoptarea măsurilor menționate la alineatul (2), se ține seama de: 

(a) informațiile colectate în conformitate cu articolul 125; 
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(b) orice alte informații furnizate de către țările terțe în cauză; și 

(c) după caz, de rezultatele controalelor efectuate de către Comisie în temeiul 

articolului 120 alineatul (1). 

(4) În cazul existenței unor motive imperative de urgență, justificate 

corespunzător, care privesc sănătatea umană și a animalelor, iar în ceea ce 

privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și protecția mediului, 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în 

conformitate cu procedura menționată la articolul 145 alineatul (3). 

Articolul 129 Echivalența 

(1) În domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul 

(2), cu excepția articolului 1 alineatul (2) literele (d), (e), (g) și (h), Comisia 

poate recunoaște, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, că măsurile 

aplicate într-o țară terță sau în regiuni ale acesteia sunt echivalente cerințelor 

prevăzute în normele respective, pe baza: 

(a) examinării minuțioase a informațiilor și a datelor furnizate de către țara 

terță în cauză în conformitate cu articolul 125 alineatul (1); și 

(b) după caz, a rezultatelor satisfăcătoare ale controlului efectuat în 

conformitate cu articolul 120 alineatul (1). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) stabilesc 

modalitățile practice de intrare în Uniune a animalelor și bunurilor din țara 

terță sau regiunea respectivă și pot include: 

(a) natura și conținutul certificatelor sau atestatelor oficiale care trebuie să 

însoțească animalele sau bunurile; 

(b) cerințe specifice aplicabile la intrarea animalelor sau a bunurilor în Uniune 

și controalele oficiale care se efectuează la intrarea în Uniune; 

(c) după caz, proceduri pentru întocmirea și modificarea listelor cu regiunile 

sau unitățile din țara terță în cauză din care se permite intrarea animalelor și a 

bunurilor în Uniune. 

(3)  În cazul în care oricare dintre condițiile de recunoaștere a echivalenței 

încetează să mai fie îndeplinită, Comisia abrogă fără întârziere, prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare, actele de punere în aplicare 

prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 145 alineatul (2). 
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CAPITOLUL III Formarea personalului autorităților competente și al altor 

autorități 

Articolul 130 Formarea și schimbul de personal 
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(1) Comisia poate organiza activități de formare pentru personalul autorităților 

competente și, după caz, pentru personalul altor autorități din statele membre 

implicate în investigarea posibilelor cazuri de încălcare a prezentului 

regulament și a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2). 

Comisia organizează aceste activități în cooperare cu statele membre 

respective. 

(2) Activitățile de formare menționate la alineatul (1) facilitează dezvoltarea 

unei abordări armonizate a controalelor oficiale și a altor activități oficiale în 

statele membre. Acestea includ, după caz, instruire privind: 

(a) prezentul regulament și normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) metodele și tehnicile de control relevante pentru controalele oficiale și 

pentru celelalte activități oficiale efectuate de autoritățile competente; 

(c) metodele și tehnicile de producție, prelucrare și comercializare. 

(3)  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) se pot adresa și 

personalului din cadrul autorităților competente ale țărilor terțe și pot fi 

organizate în afara Uniunii. 

(4)  Autoritățile competente asigură diseminarea cunoștințelor dobândite prin 

intermediul activităților de formare prevăzute la alineatul (1) din prezentul 

articol după necesități, precum și utilizarea adecvată a acestor cunoștințe în 

activitățile de formare a personalului prevăzute la articolul 5 alineatul (4). 

Activitățile de formare care vizează difuzarea cunoștințelor respective sunt 

incluse în programele de formare profesională menționate la articolul 5 

alineatul (4). 

(5)  Comisia poate organiza, în cooperare cu statele membre, programe de 

schimb de personal între două sau mai multe state membre pentru personalul 

autorităților competente care efectuează controale oficiale și alte activități 

oficiale. 

Aceste schimburi pot avea loc prin detașarea temporară a membrilor 

personalului autorităților competente dintr-un stat membru în altul sau prin 

schimburi de personal între autoritățile competente relevante. 

(6)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili 

norme privind organizarea activităților de formare menționate la alineatul (1) 

și a programelor menționate la alineatul (5) din prezentul articol. Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 145 alineatul (2). 

2022 

CAPITOLUL IV Sistemul de gestionare a informațiilor 

Articolul 131 Sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale 

(IMSOC) 

(1) Comisia, în colaborare cu statele membre, instituie și administrează un 
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sistem computerizat de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale 

(IMSOC) în vederea operării integrate a mecanismelor și a instrumentelor prin 

care se gestionează, se tratează și se schimbă automat date, informații și 

documente referitoare la controalele oficiale și la alte activități oficiale. 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre și de către 

Comisie, prin intermediul IMSOC și al oricăreia dintre componentele sale, se 

realizează numai în scopul efectuării controalelor oficiale și al altor activități 

oficiale, în conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2). 

Articolul 132 Funcțiile generale ale IMSOC 

IMSOC: 

(a) permite gestionarea și schimbul computerizat al informațiilor, datelor și 

documentelor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale, rezultate în 

urma efectuării controalelor oficiale, a rapoartelor aferente sau a rezultatelor 

acestora, în toate cazurile în care prezentul regulament, normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2) sau actele delegate și actele de punere în aplicare 

menționate la articolele 16-27 prevăd schimbul acestor informații, date și 

documente între autoritățile competente, între autoritățile competente și 

Comisie și, după caz, între acestea și alte autorități și operatori; 

(b) asigură un mecanism de schimb de date, informații și documente în 

conformitate cu articolele 102-108; 

(c) asigură un instrument de colectare și gestionare a rapoartelor cu privire la 

controalele oficiale, furnizate de către statele membre Comisiei; 

(d) permite producerea, gestionarea și transmiterea, inclusiv în format 

electronic, a jurnalului de călătorie menționat la articolul 5 alineatul (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1/2005, a înregistrărilor obținute cu ajutorul sistemului 

de navigație prevăzut la articolul 6 alineatul (9) din respectivul regulament, a 

certificatelor oficiale și a DSCI menționat la articolul 56 din prezentul 

regulament; și 

(e) integrează sistemele computerizate existente gestionate de către Comisie și 

utilizate pentru schimbul rapid de date, informații și documente cu privire la 

riscurile pentru sănătatea umană, sănătatea și bunăstarea animalelor și 

sănătatea plantelor, instituite prin articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 

178/2002, prin articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/429 și prin articolul 

103 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și asigură legături corespunzătoare 

între aceste sisteme și celelalte componente ale lor. 
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Articolul 133 Utilizarea IMSOC în cazul animalelor și al bunurilor care fac 

obiectul anumitor controale oficiale 

(1) În cazul animalelor sau bunurilor a căror circulație în interiorul Uniunii sau 
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a căror introducere pe piață face obiectul unor cerințe sau proceduri specifice 

stabilite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), IMSOC permite 

autorităților competente de la locul de expediere și altor autorități competente 

responsabile de efectuarea controalelor oficiale asupra acestor animale și 

bunuri să realizeze în timp real schimb de date, informații și documente 

referitoare la animalele sau bunurile care sunt deplasate dintr-un stat membru 

în altul și la controalele oficiale efectuate. 

Primul paragraf de la prezentul alineat nu se aplică bunurilor care fac obiectul 

normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (g) și (h). 

(2) În cazul animalelor și bunurilor exportate pentru care se aplică normele 

Uniunii privind emiterea certificatului de export, IMSOC permite autorităților 

competente de la locul de expediere și altor autorități competente responsabile 

de efectuarea controalelor oficiale să realizeze în timp real schimb de date, 

informații și documente referitoare la animalele și bunurile respective, precum 

și la rezultatele controalelor efectuate asupra acestora. 

(3) În cazul animalelor sau bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale 

menționate la articolele 44-64, IMSOC: 

(a) permite autorităților competente de la posturile de inspecție la frontieră și 

altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale 

asupra acestor animale sau bunuri să realizeze în timp real schimb de date, 

informații și documente referitoare la animalele și bunurile respective, precum 

și la controalele efectuate asupra acestora; 

(b) permite autorităților competente de la posturile de inspecție la frontieră să 

realizeze schimb de date, informații și documente relevante cu autoritățile 

vamale și cu alte autorități responsabile de efectuarea controalelor asupra 

animalelor sau bunurilor care intră în Uniune din țări terțe, precum și cu 

operatorii implicați în procedurile de intrare, în conformitate cu normele 

adoptate în temeiul articolului 15 alineatul (4) și al articolului 75 alineatul (2), 

precum și cu alte norme relevante ale Uniunii; și 

(c) sprijină și aplică procedurile menționate la articolul 54 alineatul (3) litera 

(a) și la articolul 65 alineatul (6). 

(4) În sensul prezentului articol, IMSOC integrează sistemul Traces existent. 

2022 

Articolul 134  Funcționarea IMSOC 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru funcționarea IMSOC care 

stabilesc: 

(a) specificațiile tehnice ale sistemului IMSOC și ale componentelor sistemice 

ale acestuia, inclusiv mecanismul de schimb electronic de date pentru 

schimburile cu sistemele naționale existente, identificarea standardelor 

aplicabile, definiția structurilor mesajelor, dicționarele de date, schimbul de 
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protocoale și proceduri; 

(b) normele specifice privind funcționarea IMSOC și a componentelor 

sistemice ale acestuia pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal și 

securitatea schimbului de informații; 

(c) norme specifice privind funcționarea și utilizarea IMSOC și a 

componentelor sale, inclusiv normele de actualizare și creare a legăturilor 

necesare între sistemele menționate la articolul 132 litera (e) și la articolul 133 

alineatul (4); 

(d) procedurile pentru situații de urgență care să fie aplicate în caz de 

indisponibilitate a oricăreia dintre funcțiile IMSOC; 

(e) cazurile și condițiile în care se poate acorda acces parțial la funcțiile 

IMSOC țărilor terțe și organizațiilor internaționale implicate, precum și 

modalitățile practice de acces; 

(f) cazurile și condițiile în care datele, informațiile și documentele se transmit 

prin intermediul sistemului IMSOC; 

(g) normele privind un sistem electronic prin care certificatele electronice 

eliberate de autoritățile competente din țările terțe să fie acceptate de către 

autoritățile competente; și 

(h) cazurile și condițiile în care se pot acorda scutiri de la utilizarea IMSOC 

utilizatorilor ocazionali. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

Articolul 135 Protecția datelor 

 (1)  Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 

European și al Consiliului ( 17 ) se aplică în măsura în care informațiile 

prelucrate prin intermediul IMSOC conțin date cu caracter personal astfel cum 

sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE și la articolul 2 

litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

(2)  În ceea ce privește responsabilitățile lor de a transmite IMSOC 

informațiile relevante și prelucrarea oricăror date cu caracter personal care ar 

putea rezulta din activitatea respectivă, autoritățile competente din statele 

membre sunt considerate operatori în sensul articolului 2 litera (d) din 

Directiva 95/46/CE. 

(3)  În ceea ce privește responsabilitatea sa de a gestiona IMSOC și prelucrarea 

oricăror date cu caracter personal care ar putea rezulta din activitatea 

respectivă, Comisia este considerată operator în sensul articolului 2 litera (d) 

din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

(4)  Statele membre pot restrânge drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 

6 alineatul (1), articolul 10, articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 din 
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Directiva 95/46/CE pentru a proteja interesul menționat la articolul 13 

alineatul (1) literele (d) și (f) din directiva menționată anterior. 

(5)  Comisia poate restrânge drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 4 

alineatul (1), articolul 11, articolul 12 alineatul (1) și articolele 13-17 din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în cazul în care această restricție constituie o 

măsură necesară pentru protecția intereselor menționate la articolul 20 

alineatul (1) literele (a) și (e) din regulamentul respectiv în perioada în care 

sunt planificate sau efectuate acțiuni în vederea verificării conformității cu 

legislația privind alimentele sau furajele sau pentru a asigura aplicarea 

legislației privind alimentele sau furajele în cazul specific la care se referă 

informațiile. 

Articolul 136 Securitatea datelor 

Statele membre și Comisia garantează respectarea de către IMSOC a normelor 

privind securitatea datelor adoptate de către Comisie în temeiul articolului 17 

din Directiva 95/46/CE și cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 
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TITLUL VII ACȚIUNI DE ASIGURARE A RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI 

CAPITOLUL I Acțiuni întreprinse de autoritățile competente și sancțiuni 

Articolul 137 Obligațiile generale ale autorităților competente în ceea ce 

privește acțiunile de asigurare a respectării legislației 

(1) Atunci când acționează în conformitate cu prezentul capitol, autoritățile 

competente acordă prioritate acțiunilor care trebuie întreprinse în vederea 

eliminării sau a limitării riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a 

plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG și al produselor de 

protecție a plantelor, și pentru mediu. 

(2) În cazul în care există o suspiciune de neconformitate, autoritățile 

competente efectuează o investigație în vederea confirmării sau eliminării 

suspiciunii. 

(3) În cazul în care este necesar, acțiunile întreprinse în conformitate cu 

alineatul (2), includ: 

(a) intensificarea controalelor oficiale asupra animalelor, bunurilor și 

operatorilor pentru o perioadă adecvată; 

(b) reținerea oficială a animalelor și bunurilor și a oricăror substanțe sau 

produse neautorizate, după caz. 
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Articolul 138 Măsurile în cazul constatării unui caz de neconformitate 

(1) În cazul în care se constată un caz de neconformitate, autoritățile 

competente iau: 

(a) orice măsură necesară în vederea stabilirii originii și amplorii cazului de 

neconformitate, precum și a responsabilităților operatorului; și 

(b) măsuri adecvate pentru a se asigura că operatorul în cauză remediază 
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neconformitatea și previne repetarea acesteia. 

Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, autoritățile competente 

iau în considerare natura cazului de neconformitate și antecedentele 

operatorului în ceea ce privește conformitatea. 

(2) După caz, atunci când acționează în conformitate cu alineatul (1) din 

prezentul articol, autoritățile competente iau orice măsură pe care o consideră 

adecvată în vederea asigurării respectării normelor menționate la articolul 1 

alineatul (2), printre care: 

(a) dispun sau efectuează tratarea animalelor; 

(b) dispun descărcarea, transferul către un alt mijloc de transport, adăpostirea 

și îngrijirea animalelor, instituirea unor perioade de carantină și amânarea 

sacrificării animalelor, precum și solicitarea de asistență veterinară, dacă este 

necesar; 

(c) dispun să fie comunicate consumatorilor tratarea bunurilor, modificarea 

etichetelor sau corectarea informațiilor; 

(d) restricționează sau interzic introducerea pe piață, circulația, intrarea în 

Uniune sau exportul animalelor și bunurilor și interzic întoarcerea acestora în 

statul membru de expediere sau dispun întoarcerea acestora în statul membru 

de expediere; 

(e) dispun sporirea frecvenței controalelor proprii efectuate de către operator; 

(f) dispun efectuarea unor controale oficiale intensificate sau sistematice 

asupra anumitor activități ale operatorului în cauză; 

(g) dispun rechemarea, retragerea, îndepărtarea și distrugerea bunurilor, 

autorizând, după caz, utilizarea bunurilor în alte scopuri decât cele inițiale; 

(h) dispun izolarea sau închiderea, pe o durată corespunzătoare, a tuturor 

activităților operatorului în cauză sau a unei părți din acestea, a unităților, a 

exploatațiilor sau a altor sedii ale sale; 

(i) dispun încetarea, pe o durată corespunzătoare, a tuturor activităților 

operatorului în cauză sau a unei părți din acestea și, dacă este cazul, a site-

urilor de internet pe care le administrează sau le folosește; 

(j) dispun suspendarea sau retragerea înregistrării sau autorizației unității, 

fabricii, exploatației sau mijloacelor de transport în cauză, a autorizației 

transportatorului sau a certificatului de competență al conducătorului auto; 

(k) dispun sacrificarea sau uciderea animalelor, cu condiția ca aceasta să fie 

măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum și sănătatea 

și bunăstarea animalelor. 

(3) Autoritățile competente furnizează operatorului în cauză sau 

reprezentantului său: 

(a) o notificare scrisă cu privire la decizia lor privind acțiunea sau măsura care 



trebuie întreprinsă în conformitate cu alineatele (1) și (2), împreună cu 

motivele care au stat la baza acestei decizii; și 

(b) informații privind orice cale de atac împotriva unor astfel de decizii, 

procedura aplicabilă și termenele limită în ceea ce privește o astfel de cale de 

atac. 

(4) Toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului articol sunt suportate de 

către operatorii răspunzători. 

(5) Autoritățile competente, în cazul emiterii de certificate oficiale false sau 

înșelătoare sau în cazul abuzului de certificate oficiale, adoptă măsuri 

corespunzătoare, printre care: 

(a) suspendarea temporară a inspectorului autorizat din atribuțiile sale; 

(b) retragerea autorizației de a semna certificate oficiale; 

(c) orice altă măsură necesară pentru a preveni repetarea infracțiunilor 

menționate la articolul 89 alineatul (2). 

Articolul 139 Sancțiuni 

(1)  Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul 

nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura aplicarea lor. Sancțiunile aplicate sunt eficiente, proporționale și cu 

efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 

14 decembrie 2019 și comunică fără întârziere acesteia orice modificare 

ulterioară care le aduce atingere. 

(2) Statele membre se asigură că sancțiunile financiare pentru încălcarea 

prezentului regulament și a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), 

prin practici înșelătoare sau frauduloase, reflectă, în conformitate cu dreptul 

intern, cel puțin avantajul economic pentru operator sau, după caz, un procent 

din cifra de afaceri a operatorului. 
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Articolul 140 Raportarea cazurilor de încălcare 

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de mecanisme 

eficace care permit raportarea cazurilor efective sau potențiale de încălcare a 

prezentului regulament. 

(2)  Mecanismele menționate la alineatul (1) includ cel puțin: 

(a) proceduri pentru primirea rapoartelor privind cazurile de încălcare și luarea 

de măsuri ulterioare; 

(b) protecție adecvată pentru persoanele care raportează cazuri de încălcare 

împotriva represaliilor, a discriminării sau a altor tipuri de tratament 

inechitabil; și 

(c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează un caz 

de încălcare, în conformitate cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii. 
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CAPITOLUL II Măsurile de asigurare a respectării legislației Uniunii  Nepreluat   MADRM/ 



Articolul 141 Perturbări grave ale sistemului de control al unui stat membru 

(1)  În cazul existenței unor dovezi privind o perturbare gravă a sistemului de 

control al unui stat membru care poate determina un risc pe scară largă pentru 

sănătatea umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, 

iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și pentru 

mediu, sau care poate genera un caz de încălcare pe scară extinsă a normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, prin intermediul unor 

acte de punere în aplicare, una sau mai multe dintre următoarele măsuri, care 

urmează să fie aplicate până la eliminarea acestei perturbări a sistemului de 

control: 

(a) interdicția de a pune la dispoziție pe piață sau de a transporta, deplasa sau 

manipula în alte moduri anumite animale sau bunuri afectate de perturbarea 

sistemului de control oficial; 

(b) condiții speciale pentru activitățile, animalele sau bunurile menționate la 

litera (a); 

(c) suspendarea desfășurării controalelor oficiale la posturile de inspecție la 

frontieră sau la alte puncte de control afectate de perturbarea sistemului de 

control oficial sau retragerea acestor posturi de inspecție la frontieră sau a altor 

puncte de control; 

(d) alte măsuri pertinente cu caracter temporar, necesare în vederea limitării 

riscului respectiv până la remedierea perturbării sistemului de control. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 145 alineatul (2). 

(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se adoptă numai în cazul în care statul 

membru în cauză nu a remediat situația la solicitarea și în termenul stabilit de 

către Comisie. 

3)  În cazul existenței unor motive imperative de urgență, justificate 

corespunzător, care privesc sănătatea umană și a animalelor, iar în ceea ce 

privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și protecția mediului, 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în 

conformitate cu procedura menționată la articolul 145 alineatul (3). 
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TITLUL VIII DISPOZIȚII COMUNE CAPITOLUL  

I Dispoziții procedurale 

Articolul 142 Modificarea anexelor și a trimiterilor la standardele europene 

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește 

modificarea anexelor II și III, pentru a lua în considerare modificările normelor 

menționate la articolul 1 alineatul (2), progresul tehnic și evoluțiile științifice. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 
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articolul 144, pentru modificarea prezentului regulament în ceea ce privește 

trimiterile la standardele europene menționate la articolul 29 litera (b) punctul 

(iv), la articolul 37 alineatul (4) litera (e) și la articolul 93 alineatul (3) litera 

(a), în cazul în care CEN modifică standardele respective. 

Articolul 143 Protecția datelor 

(1) Statele membre aplică Directiva 95/46/CE atunci când prelucrează date cu 

caracter personal pe teritoriul lor în temeiul prezentului regulament. 

(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în cazul prelucrării datelor cu 

caracter personal efectuate de Comisie în temeiul prezentului regulament. 
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Articolul 144 Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute în prezentul articol. 

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul 

(7), la articolul 21 alineatul (8), la articolul 41, la articolul 45 alineatul (4), la 

articolul 47 alineatul (3), la articolul 48, la articolul 50 alineatul (4), la articolul 

51, la articolul 53 alineatul (1), la articolul 62 alineatul (3), la articolul 64 

alineatele (2) și (5), la articolul 77 alineatele (1) și (2), la articolul 92 alineatul 

(4), la articolul 99 alineatul (2), la articolul 100 alineatul (6), la articolul 101 

alineatul (2), la articolul 126 alineatul (1), la articolul 142 alineatele (1) și (2), 

la articolul 149 alineatul (2), la articolul 150 alineatul (3), la articolul 154 

alineatul (3), la articolul 155 alineatul (3) și la articolul 165 alineatul (3) este 

conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 28 aprilie 2017. Cu cel 

puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani, Comisia 

întocmește un raport privind delegarea de competențe. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 18 alineatul (7), la 

articolul 21 alineatul (8), la articolul 41, la articolul 45 alineatul (4), la articolul 

47 alineatul (3), la articolul 48, la articolul 50 alineatul (4), la articolul 51, la 

articolul 53 alineatul (1), la articolul 62 alineatul (3), la articolul 64 alineatele 

(2) și (5), la articolul 77 alineatele (1) și (2), la articolul 92 alineatul (4), la 

articolul 99 alineatul (2), la articolul 100 alineatul (6), la articolul 101 alineatul 

(2), la articolul 126 alineatul (1), la articolul 142 alineatele (1) și (2), la 

articolul 149 alineatul (2), la articolul 150 alineatul (3), la articolul 154 

alineatul (3), la articolul 155 alineatul (3) și la articolul 165 alineatul (3) poate 

fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către 

Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate 

în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării 
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sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată 

în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați 

de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. 

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (7), al articolului 

21 alineatul (8), al articolului 41, al articolului 45 alineatul (4), al articolului 47 

alineatul (3), al articolului 48, al articolului 50 alineatul (4), al articolului 51, al 

articolului 53 alineatul (1), al articolului 62 alineatul (3), al articolului 64 

alineatele (2) și (5), al articolului 77 alineatele (1) și (2), al articolului 92 

alineatul (4), al articolului 99 alineatul (2), al articolului 100 alineatul (6), al 

articolului 101 alineatul (2), al articolului 126 alineatul (1), al articolului 142 

alineatele (1) și (2), al articolului 149 alineatul (2), al articolului 150 alineatul 

(3), al articolului 154 alineatul (3), al articolului 155 alineatul (3) și al 

articolului 165 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat vreo obiecție în termen 

de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Termenul respectiv se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

Articolul 145  Procedura comitetului 

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, 

produse alimentare și hrană pentru animale, instituit prin articolul 58 alineatul 

(1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu excepția articolului 25 și a 

articolului 26 din prezentul regulament pentru care Comisia este asistată, 

respectiv, de comitetele instituite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

834/2007 și cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Aceste comitete reprezintă 

comitete în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de 

act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf 

din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din același 
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regulament. 

CAPITOLUL II  Dispoziții tranzitorii și finale 

Articolul 146  Abrogări 

(1)  Regulamentele (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004, Directivele 

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 

97/78/CE și Decizia 92/438/CEE se abrogă de la 14 decembrie 2019. 

(2)  Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul 

regulament și se citesc în conformitate cu tabelele de corespondență din anexa 

V. 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 

Articolul 147 Relația cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 

Desemnarea fiecărui laborator de referință al Uniunii Europene prevăzută la 

anexa VII din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 rămâne în vigoare până la 

desemnarea unui laborator de referință al Uniunii Europene în același 

domeniu, în conformitate cu articolul 93 din prezentul regulament 
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Articolul 148 Relația cu Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 

853/2004 în ceea ce privește autorizarea unităților din sectorul alimentar 

(1)  Autoritățile competente stabilesc procedurile care trebuie respectate de 

operatorii din sectorul alimentar la depunerea cererilor de autorizare a 

unităților acestora în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) 

nr. 853/2004. 

(2)  La primirea unei cereri de autorizare din partea unui operator din sectorul 

alimentar, autoritatea competentă efectuează o vizită la fața locului. 

(3)  Autoritatea competentă autorizează o unitate pentru activitățile în cauză 

numai dacă operatorul din sectorul alimentar a demonstrat conformitatea cu 

cerințele relevante din legislația privind alimentele. 

(4) Autoritatea competentă poate acorda o autorizare condiționată în cazul în 

care este evident că unitatea îndeplinește toate cerințele referitoare la 

infrastructură și echipamente. Aceasta acordă o aprobare definitivă numai în 

cazul în care, în urma unui nou control oficial efectuat în termen de trei luni de 

la acordarea autorizării condiționate, rezultă că unitatea îndeplinește celelalte 

cerințe relevante din legislația privind alimentele. În cazul în care s-a 

înregistrat un progres evident, dar unitatea nu îndeplinește încă toate cerințele 

relevante, autoritatea competentă poate prelungi autorizarea condiționată. Cu 

toate acestea, autorizarea condiționată nu depășește un total de șase luni, cu 

excepția cazului vaselor fabrică și vaselor congelator sub pavilionul unui stat 

membru, pentru care autorizarea condiționată nu depășește un total de 12 luni. 

(5)  Autoritatea competentă analizează autorizarea unităților când desfășoară 

controale oficiale. 
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Articolul 149 Dispoziții tranzitorii privind abrogarea Directivelor 91/496/CEE  Nepreluat   MADRM/ 



și 97/78/CE 

(1)  Dispozițiile relevante din Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE care 

reglementează aspectele menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (b), la 

articolul 48, la articolul 51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), la articolul 53 

alineatul (1) litera (a), la articolul 54 alineatele (1) și (3) și la articolul 58 litera 

(a) din prezentul regulament se aplică în locul dispozițiilor corespunzătoare din 

prezentul regulament până la 13 decembrie 2019. 

Dispozițiile relevante din Directiva 97/78/CE care reglementează aspectele 

menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament 

referitoare la produsele compuse continuă să se aplice în locul dispoziției 

corespunzătoare respective până la 20 aprilie 2021. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru a modifica prezentul regulament în ceea ce privește data 

prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol. Această dată reprezintă data de 

aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în 

conformitate cu actele delegate sau de punere în aplicare prevăzute la articolul 

47 alineatul (2), la articolul 48, la articolul 51 alineatul (1) literele (b), (c) și 

(d), la articolul 53 alineatul (1) litera (a), la articolul 54 alineatele (1) și (3) și 

la articolul 58 litera (a). 
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Articolul 150 Dispoziții tranzitorii privind abrogarea Directivei 96/23/CE 

(1)  Autoritățile competente continuă să efectueze controalele oficiale necesare 

în vederea detectării prezenței substanțelor și a grupurilor de reziduuri 

menționate în lista din anexa I la Directiva 96/23/CE, în conformitate cu 

anexele II, III și IV la directiva respectivă, în locul dispozițiilor 

corespunzătoare din prezentul regulament, până la 14 decembrie 2022 sau 

până la o dată anterioară care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în 

conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol. 

(2)  Articolul 29 alineatele (1) și (2) din Directiva 96/23/CE se aplică în 

continuare, în locul dispozițiilor corespunzătoare din prezentul regulament, 

până la 14 decembrie 2022 sau până la o dată anterioară care urmează să fie 

stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3) din prezentul 

articol. 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru a modifica prezentul regulament în ceea ce privește data 

prevăzută la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Data respectivă 

reprezintă data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie 

stabilite în temeiul actelor delegate sau de punere în aplicare prevăzute la 

articolele 19 și 112. 
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Articolul 151 Modificarea Directivei 98/58/CE  Nepreluat   MADRM/ 



Directiva 98/58/CE se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text: 

„3. «autorități competente» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

2. Articolul 6 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se elimină; 

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 

autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele 

prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave 

constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină 

sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor 

membre rezumate ale acestor rapoarte.”; 

(c) la alineatul (3), litera (a) se elimină. 

3. Articolul 7 se elimină. 
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Articolul 152Modificarea Directivei 1999/74/CE  

Directiva 1999/74/CE se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 8 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se elimină; 

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 

autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele 

prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave 

constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină 

sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor 

membre rezumate ale acestor rapoarte.”; 

(c) la alineatul (3), litera (a) se elimină. 

2.  Articolul 9 se elimină. 
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Articolul 153 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 999/2001 

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică după cum urmează: 

1. Articolele 19 și 21 se elimină. 

2. În anexa X, capitolele A și B se elimină. 
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Articolul 154 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și dispoziții 

tranzitorii conexe 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1/2005 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează: 
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(a) litera (d) se înlocuiește cu următorul text: 

„(d) «punct de control la frontieră» înseamnă un post de control astfel cum este 

definit la articolul 3 punctul 38 din Regulamentul ►C1  (UE) 2017/625 ◄ al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *2 ); 

(b) litera (f) se înlocuiește cu următorul text: 

 „(f) «autoritatea competentă» înseamnă autoritățile competente astfel cum 

sunt definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul  (UE) 2017/625;”; 

(c) litera (i) se înlocuiește cu următorul text: 

„(i) «punct de ieșire» înseamnă un post de inspecție astfel cum este definit la 

articolul 3 punctul 39 din Regulamentul (UE) 2017/625;”; 

(d) litera (p) se înlocuiește cu următorul text: 

„(p) «medic veterinar oficial» înseamnă un medic veterinar oficial astfel cum 

este definit la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul ►C1  (UE) 2017/625 

◄ ;”. 

2. Articolele 14, 15, 16 și 21, articolul 22 alineatul (2) și articolele 23, 24 și 26 

se elimină. 

3. Articolul 27 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se elimină; 

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 

autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu dispozițiile 

prezentului regulament. Raportul este însoțit de o analiză a deficiențelor 

majore detectate și de un plan de acțiune privind remedierea lor.” 

4. Articolul 28 se elimină. 

(2)  Articolele 14, 15, 16 și 21, articolul 22 alineatul (2) și articolele 23, 24 și 

26 din Regulamentul (CE) nr. 1/20015 se aplică în continuare în locul 

dispozițiilor corespunzătoare din prezentul regulament până la 14 decembrie 

2022 sau până la o dată anterioară care urmează să fie stabilită în actul delegat 

adoptat în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol. 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru modificarea prezentului regulament în ceea ce privește 

data prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol. Data respectivă reprezintă 

data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în 

temeiul actelor delegate sau de punere în aplicare prevăzute la articolul 21. 

Articolul 155 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 396/2005 și dispoziții 

tranzitorii conexe 

(1)  Articolele 26 și 27, articolul 28 alineatele (1) și (2) și articolul 30 din 

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se elimină. 
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(2)  Articolul 26, articolul 27 alineatul (1) și articolul 30 din Regulamentul 

(CE) nr. 396/2005 se aplică în continuare, în locul dispozițiilor 

corespunzătoare din prezentul regulament până la 14 decembrie 2022 sau până 

la o dată anterioară care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în 

conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol. 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru modificarea prezentului regulament în ceea ce privește 

data prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol. Data respectivă reprezintă 

data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în 

temeiul actelor delegate sau de punere în aplicare prevăzute la articolul 19. 

Articolul 156 Modificarea Directivei 2007/43/CE 

Directiva 2007/43/CE se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (1), literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(c) «autoritatea competentă» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *3 ); 

(d) «medic veterinar oficial» înseamnă un medic veterinar oficial astfel cum 

este definit la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (UE) 2017/625 ; 

2. Articolul 7 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se elimină; 

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 

autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele 

prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave 

constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină 

sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor 

membre rezumate ale acestor rapoarte.” 

 Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 

Articolul 157 Modificarea Directivei 2008/119/CE 

Directiva 2008/119/CE se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„2. «autorități competente» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului (*4); 

2. Articolul 7 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatele (1) și (2) se elimină; 

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 
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autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele 

prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave 

constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină 

sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor 

membre rezumate ale acestor rapoarte.” 

3. Articolul 9 se elimină. 

Articolul 158 Modificarea Directivei 2008/120/CE 

Directiva 2008/120/CE se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, punctul 10 se înlocuiește cu următorul text: 

„10. «autorități competente» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *5 ); 

2. Articolul 8 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatele (1) și (2) se elimină; 

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un 

raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către 

autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele 

prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave 

constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină 

sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor 

membre rezumate ale acestor rapoarte.” 

3. Articolul 10 se elimină. 
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Articolul 159 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, litera (q) se înlocuiește cu următorul text: 

„(q) «autorități competente» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *6 ); 

2. Articolul 22 se elimină. 
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Articolul 160 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 3 se modifică după cum urmează: 

(a) punctul 10 se înlocuiește cu următorul text: 

„10. «autorități competente» înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *7 ); 

(b) punctul 15 se înlocuiește cu următorul text: 

„15. «tranzit» înseamnă tranzitul astfel cum este definit la articolul 3 punctul 
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44 din Regulamentul (UE) 2017/625”. 

2. Articolele 45, 49 și 50 se elimină. 

Articolul 161 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 68 se modifică după cum urmează: 

(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un raport 

pentru anul anterior, referitor la obiectul și rezultatele controalelor oficiale 

efectuate în vederea verificării conformității cu prezentul regulament.”; 

(b) al doilea și al treilea paragraf se elimină. 

2. La articolul 78 alineatul (1), litera (n) se elimină. 
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Articolul 162Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 Regulamentul 

(UE) nr. 1151/2012 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 36 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: „Conținutul controalelor oficiale”; 

(b) alineatele (1) și (2) se elimină; 

(c) la alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „(3)  

controalele oficiale efectuate în conformitate cu Regulamentul  (UE) 2017/625 

al Parlamentului European și al Consiliului ( *8 ) privesc: 

2. Articolul 37 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(1)  În ceea ce privește denumirile de origine protejate, indicațiile geografice 

protejate și specialitățile tradiționale garantate care desemnează produse 

originare din Uniune, verificarea conformității cu specificațiile produselor 

înainte de introducerea produsului pe piață este efectuată de: 

(a) autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 4 din 

Regulamentul (UE) 2017/625; sau 

(b) organismele delegate astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 5 din 

Regulamentu  (UE) 2017/625”; 

(b) la alineatul (3), primul paragraf se elimină; 

(c) la alineatul (4), cuvintele „alineatele (1) și (2)” se înlocuiesc cu cuvintele: 

„alineatul (2)”. 

3. Articolul 38 se elimină. 

4. Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 39 Organismele delegate care efectuează controale în țări terțe 

Organismele delegate care efectuează controale în țările terțe menționate la 

alineatul (2) litera (b) sau la articolul 37 sunt acreditate conform standardului 

armonizat relevant pentru «Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme 

care certifică produse, procedee și servicii». Aceste organisme delegate pot fi 
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acreditate de către un organism național de acreditare din cadrul Uniunii, în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sau de către un organism de 

acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de 

recunoaștere sub auspiciile Forumului internațional de acreditare.” 

Articolul 163 Modificarea Regulamentului (UE) nr. 652/2014 

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 30, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1)  Pentru a acoperi costurile suportate prin aplicarea programelor de 

activitate aprobate de către Comisie, se pot acorda granturi pentru: 

(a) laboratoarele de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 93 

din Regulamentul  (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului 

( *9 ) și laboratoarele de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 

29 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( *10 ); 

(b) centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor 

prevăzute la articolul 95 din Regulamentul (UE) 2017/625 ; 

(c) centrele de referință ale Uniunii Europene pentru autenticitatea și 

integritatea lanțului agroalimentar, prevăzute la articolul 97 din Regulamentul 

(UE) 2017/625. 

2.  Se introduce următorul articol: 

„Articolul 30a Acreditarea laboratoarelor naționale de referință pentru 

sănătatea plantelor 

(1)  Se pot acorda granturi laboratoarelor naționale de referință menționate la 

articolul 100 din Regulamentul (UE) 2017/625 pentru acoperirea costurilor 

suportate în vederea acreditării conform standardului EN ISO/IEC 17025 

privind «Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și 

calibrare» pentru utilizarea metodelor de analizare, testare și diagnosticare de 

laborator destinate verificării respectării normelor privind măsurile de protecție 

împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 

(2)  Pentru fiecare laborator de referință al Uniunii Europene pentru sănătatea 

plantelor se pot acorda granturi unui singur laborator național de referință din 

fiecare stat membru, timp de maximum trei ani de la desemnarea respectivului 

laborator de referință al Uniunii Europene.” 
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Articolul 164 Modificarea Regulamentului (UE) 2016/429 și dispoziții 

tranzitorii conexe 

(1) Regulamentul (UE) 2016/429 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică după cum urmează: 

(a) punctul 33 se înlocuiește cu următorul text: 

„33. «control oficial» înseamnă orice formă de control efectuat în conformitate 
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cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului ( 

*11 ); 

(b) punctul 51 se înlocuiește cu următorul text: 

„51. «Traces» înseamnă o componentă de sistem integrată în IMSOC astfel 

cum este prevăzut la articolele 131-136 din Regulamentul (UE) 2017/625;”; 

(c) punctul 53 se înlocuiește cu următorul text: 

„53. «medic veterinar oficial» înseamnă un medic veterinar oficial, astfel cum 

este definit la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (UE) 2017/625;”; 

(d) punctul 55 se înlocuiește cu următorul text: 

„55. «autoritate competentă» înseamnă autoritatea veterinară centrală a unui 

stat membru responsabilă de organizarea de controale oficiale și orice alte 

activități oficiale, în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul 

(UE) 2017/625 , sau orice altă autoritate căreia i-a fost delegată 

responsabilitatea respectivă;”. 

2. La articolul 229, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Operatorii responsabili pentru transportul în cauză prezintă transporturile 

de animale, materiale germinative și produse de origine animală provenind din 

țări sau teritorii terțe în vederea controlului oficial astfel cum se prevede la 

articolul 47 din Regulamentul (UE) 2017/625 ” 

3. Articolul 281 se elimină. 

(2)  Următoarele dispoziții se aplică în continuare în ceea ce privește aspectele 

reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/429, până la data aplicării 

respectivului regulament: 

(a) articolul 9 din Directiva 89/662/CEE; 

(b) articolul 10 din Directiva 90/425/CEE; 

(c) articolul 18 alineatele (1), (3), (4), (5), (6), (7) și (8) din Directiva 

91/496/CEE; 

(d) articolul 22 alineatele (1), (3), (4), (5), (6) și (7) din Directiva 97/78/CE. 

(3)  Având în vedere articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/429 și în pofida 

datei de aplicare prevăzute în regulamentul respectiv, în sensul articolului 31 

alineatul (2) din prezentul regulament, condiția pentru aplicarea acestuia se 

consideră a fi îndeplinită de la 14 decembrie 2019. 

Articolul 165 Modificarea Regulamentului (UE) 2016/2031 și dispoziții 

tranzitorii conexe 

(1) Regulamentul (UE) 2016/2031 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text: 

„6. «autoritate competentă» înseamnă o autoritate competentă, astfel cum este 

definită la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( *12 ); 
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2. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 10 

Confirmarea oficială de către autoritățile competente a prezenței unui 

organism dăunător de carantină pentru Uniune 

Dacă o autoritate competentă are suspiciuni sau a primit dovezi cu privire la 

prezența unui organism dăunător de carantină pentru Uniune sau a unui 

organism dăunător care face obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu 

articolul 30 alineatul (1), într-o parte din teritoriul statului membru respectiv 

unde prezența organismului dăunător respectiv nu a fost cunoscută până 

atunci, sau într-un transport de plante, produse vegetale sau alte obiecte 

introduse, destinate să fie introduse sau deplasate în interiorul teritoriului 

Uniunii, autoritatea competentă ia imediat măsurile necesare pentru a confirma 

pe baza unui diagnostic al unui laborator oficial («confirmarea oficială»), 

astfel cum se menționează la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625, 

dacă organismul dăunător este sau nu prezent. 

În așteptarea confirmării oficiale a prezenței respectivului organism dăunător, 

statele membre în cauză iau, dacă este cazul, măsuri fitosanitare pentru a 

elimina riscul de răspândire a acestui organism dăunător. 

Suspiciunile sau dovezile menționate la primul paragraf din prezentul articol se 

pot baza pe informațiile primite în conformitate cu articolele 14 și 15 sau pe 

orice altă sursă.” 

3. La articolul 11, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Notificările prevăzute la primul paragraf se transmit de către autoritatea unică 

a statului membru în cauză, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul 

(2) din Regulamentul (UE) 2017/625 , prin intermediul sistemului electronic 

de notificare menționat la articolul 103.” 

4. La articolul 25 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text: 

„(a) rolul și responsabilitățile care revin organismelor implicate în execuția 

planului, în cazul unei prezențe confirmate sau al unei suspiciuni a prezenței 

organismului dăunător prioritar în cauză, precum și ierarhia și procedurile 

pentru coordonarea acțiunilor întreprinse de către autoritățile competente, de 

către alte autorități publice, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul 

(2) din Regulamentul (UE) 2017/625, de către organismele delegate sau de 

către persoanele fizice implicate, astfel cum se menționează la articolul 28 

alineatul (1) din respectivul regulament, de către laboratoarele și operatorii 

profesioniști, inclusiv coordonarea cu statele membre vecine și țările terțe 

vecine, dacă este cazul;”. 

5. La articolul 41, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4)  În cazul în care o plantă, un produs vegetal sau un alt obiect a fost 



introdus sau deplasat pe teritoriul Uniunii, cu încălcarea alineatului (1) din 

prezentul articol, statele membre adoptă măsurile necesare, astfel cum se 

menționează la articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul  (UE) 2017/625 , și 

notifică acest lucru Comisiei și celorlalte state membre, prin intermediul 

sistemului electronic de notificare menționat la articolul 103. 

După caz, notificarea respectivă se transmite, de asemenea, țării terțe din care 

au fost introduse plantele, produsele vegetale sau alte obiecte pe teritoriul 

Uniunii.” 

6. La articolul 44, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Dacă este cazul, Comisia desfășoară investigații în țara terță în cauză, în 

conformitate cu articolul 120 din Regulamentul (UE) 2017/62 , pentru a 

verifica dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (1) primul 

paragraf literele (a) și (b) din prezentul articol.” 

7. La articolul 49 alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: 

„Statele membre informează Comisia și celelalte state membre, prin sistemul 

electronic de notificare menționat la articolul 103 din prezentul regulament, 

atunci când introducerea unei plante, a unui produs vegetal sau a unui alt 

obiect pe teritoriul Uniunii a fost refuzată, sau deplasarea sa în interiorul 

teritoriului Uniunii a fost interzisă, deoarece statul membru în cauză a 

considerat că nu a fost nerespectată interdicția menționată la alineatul (2) al 

doilea paragraf litera (c) din prezentul articol. După caz, notificarea respectivă 

include măsurile luate de respectivul stat membru cu privire la plantele, 

produsele vegetale sau alte obiecte în cauză, în conformitate cu articolul 66 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 .” 

8. La articolul 76, alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(4)  În cazul unei țări terțe care nu este parte contractantă la CIPP, autoritatea 

competentă acceptă numai certificatele fitosanitare eliberate de autoritățile care 

sunt competente în conformitate cu normele naționale ale țării terțe respective 

și notificate Comisiei. Comisia informează statele membre și operatorii, prin 

intermediul sistemului electronic de notificare menționat la articolul 103, în 

conformitate cu articolul 132 litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, cu 

privire la notificările primite. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

105, pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește condițiile de 

acceptare menționate la primul paragraf din prezentul alineat, pentru a asigura 

fiabilitatea certificatelor respective. 

(5)  Certificatele fitosanitare electronice sunt acceptate doar dacă sunt furnizate 

prin sau în cadrul unui schimb electronic cu sistemul computerizat integrat 



menționat la articolul 131 alineatul (1) din Regulamentul  (UE) 2017/625 ” 

9. La articolul 77 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: 

„(1)  În cazul în care un certificat fitosanitar a fost eliberat în conformitate cu 

articolul 71 alineatele (1), (2) și (3) și autoritatea competentă în cauză 

concluzionează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 76, 

aceasta anulează certificatul fitosanitar și se asigură că acesta nu mai însoțește 

respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte vizate. În acest caz, în 

ceea ce privește plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză, 

autoritatea competentă ia una din măsurile prevăzute la articolul 66 alineatul 

(3) din Regulamentul (UE) 2017/625  .” 

10. La articolul 91 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: 

„Operatorii autorizați care pun în aplicare un plan aprobat de gestionare a 

riscurilor legate de organismele dăunătoare pot face obiectul unor inspecții cu 

frecvență redusă, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (3) litera 

(b) din Regulamentul (UE) 2017/625.” 

11. La articolul 94 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: 

„(1)  Prin derogare de la articolul 87 din prezentul regulament, dacă o plantă, 

un produs vegetal sau alt obiect, introdus în teritoriul Uniunii dintr-o țară terță, 

necesită un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul teritoriului 

Uniunii în temeiul articolului 79 alineatul (1) și al articolului 80 alineatul (1) 

din prezentul regulament, un astfel de pașaport se emite în cazul în care 

controalele în temeiul articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul ►C1  

(UE) 2017/625 ◄ privind introducerea acestora au fost finalizate în mod 

satisfăcător și au condus la concluzia că planta, produsul vegetal sau alt obiect 

în cauză îndeplinește cerințele de fond pentru eliberarea unui pașaport 

fitosanitar în conformitate cu articolul 85 din prezentul regulament și, dacă 

este cazul, cu articolul 86 din prezentul regulament.” 

12. La articolul 100, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5)  Certificatele fitosanitare electronice pentru export sunt furnizate prin sau 

în cadrul unui schimb electronic cu IMSOC.” 

13. La articolul 101, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: 

„(6)  Certificatele fitosanitare electronice pentru reexport sunt furnizate prin 

sau în cadrul unui schimb electronic cu IMSOC.” 

14. La articolul 102, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4)  Certificatul de preexport însoțește plantele, produsele vegetale și alte 

obiecte în cauză în timpul circulației pe teritoriul Uniunii, cu excepția cazului 



în care informațiile conținute în acesta sunt schimbate între statele membre în 

cauză prin sau în cadrul unui schimb electronic cu IMSOC.” 

15.  Articolul 103 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 103 Instituirea unui sistem electronic pentru transmiterea de 

notificări 

Comisia instituie un sistem electronic pentru transmiterea de notificări de către 

statele membre. 

Acest sistem este conectat și compatibil cu IMSOC.” 

16. La articolul 109, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„Directiva 2000/29/CE se abrogă, fără a se aduce atingere articolului 165 

alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul    (UE) 2017/625 

(2) În legătură cu aspectele reglementate prin Directiva 2000/29/CE, începând 

cu 15 decembrie 2019, se aplică articolul 47 alineatul (2), articolul 48, articolul 

51 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și articolul 58 litera (a) din prezentul 

regulament în locul dispozițiilor relevante din directiva respectivă, care 

încetează să fie aplicabilă de la aceeași dată. 

Dispozițiile relevante ale Directivei 2000/29/CE continuă să se aplice în ceea 

ce privește aspectele reglementate prin articolul 53 alineatul (1) litera (a) din 

prezentul regulament în locul acestei din urmă dispoziții până la 13 decembrie 

2020. 

Dispozițiile relevante din Directiva 2000/29/CE continuă să se aplice în ceea 

ce privește aspectele reglementate prin articolul 54 alineatele (1) și (3) din 

prezentul regulament în locul acestor ultime dispoziții până la 13 decembrie 

2022. 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 144, pentru a modifica prezentul regulament în ceea ce privește data 

prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol. 

(4)  Fără a se aduce atingere alineatelor (2) și (3) din prezentul articol și datei 

de aplicare prevăzute la articolul 167 alineatul (1), Comisia adoptă actele 

delegate menționate la articolul 53 alineatul (1) literele (a) și (e), în ceea ce 

privește bunurile menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c), cu cel puțin 

12 luni înainte de data punerii în aplicare a acestora. 

Articolul 166 Măsuri tranzitorii pentru adoptarea actelor delegate și a actelor 

de punere în aplicare 

Fără a se aduce atingere datelor de aplicare prevăzute la articolul 167, precum 

și dispozițiilor tranzitorii prevăzute în prezentul capitol, se deleagă Comisiei 

competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare prevăzute în 

prezentul regulament începând de la 28 aprilie 2017. Astfel de acte se aplică de 

la data aplicării prevăzută în conformitate cu articolul 167, fără a se aduce 
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atingere dispozițiilor tranzitorii prevăzute în prezentul capitol. 

Articolul 167 Intrarea în vigoare și aplicarea 

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data 

publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatele (2)-(4), regulamentul 

se aplică de la 14 decembrie 2019. 

(2)  În domeniul reglementat de normele menționate la articolul 1 alineatul (2) 

litera (g), articolul 34 alineatele (1), (2) și (3), articolul 37 alineatul (4) litera 

(e) și articolul 37 alineatul (5) se aplică de la 29 aprilie 2022. 

(3)  Articolele 92-101 din prezentul regulament se aplică de la 29 aprilie 2018, 

în locul articolelor 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, care sunt 

abrogate prin prezentul regulament. 

(4)  Articolul 163 se aplică de la 28 aprilie 2017. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică 

direct în toate statele membre. 
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ANEXA I Teritoriile menționate la articolul 3 punctul 40, exceptând aplicarea 

articolului 1 alineatul (2) litera (g) 
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ANEXA II Formarea personalului din cadrul autorităților competente  Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 

2022 

  MADRM/ 

Marcela Stahi 

ANEXA III Caracterizarea metodelor de analiză  Nepreluat 

urmează a fi 

armonizat în 
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  MADRM/ 

Marcela Stahi 

ANEXA IV      

 



TABELUL DE CONCORDANŢĂ 

A PROIECTULUI HOTĂRÎRII DE GUVERN CU PRIVIRE LA APROBAREA PROIECTUL LEGII PRIVIND PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ ŞI 

ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE 

 

1. Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului; 

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) 

No 834/2007; 

2. Titlul proiectului de act normativ național 

Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice. 

Draft of Government Decision on the approval of the draft of Law on organic agricultural food production and labeling of organic products. 

3. Gradul de compatibilitate 

Compatibil 

Actul Uniunii Europene 
 

Proiectul de act normativ naţional  Gradul 

de 

compat

ibilitat

e 

Dif

ere

nțel

e 

Observațiile Autorita

tea/ 

persoan

a 

responsa

bilă 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

CAPITOLUL I  OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI 

DEFINIȚII  

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 1 Obiect 

Prezentul regulament stabilește principiile producției ecologice și 

instituie normele privind producția ecologică, certificarea aferentă și 

utilizarea indicațiilor referitoare la producția ecologică în etichetare 

și în publicitate, precum și normele privind controalele suplimentare 

celor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625. 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1. Obiectul de reglementare  

Prezenta lege stabilește principiile producției agroalimentare 

ecologice și instituie normele privind producția ecologică, 

certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor referitoare la producția 

agroalimentară ecologică în etichetare și în publicitate, precum și 

normele privind controalele oficiale în legătură cu producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice. 

Compat

ibil 
  MADR

M/ 

Marcela 

Stahi 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 2 Domeniu de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică următoarelor produse de origine 

agricolă, inclusiv celor provenite din acvacultură și apicultură, 

enumerate în anexa I la TFUE și produselor derivate din produsele 

respective, atunci când acestea sunt sau se intenționează ca acestea să 

fie produse, pregătite, etichetate, distribuite, introduse pe piață, 

importate în ori exportate din Uniune: 

(a) produse agricole vii sau neprelucrate, inclusiv semințe și alte 

materiale de reproducere a plantelor; 

(b) produse agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente; 

(c) hrană pentru animale. 

Prezentul regulament se aplică de asemenea și anumitor alte produse 

Articolul 2. Scopul și domeniul de aplicare  

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea cadrului normativ şi 

instituţional necesar dezvoltării durabile a producției 

agroalimentare ecologice, asigurînd, în același timp, funcționarea 

eficientă a pieței, garantînd concurența loială, asigurînd încrederea 

consumatorilor și protejînd interesele acestora.  

(2) Prevederile prezentei lege se aplică următoarelor produse de 

origine agricolă, inclusiv în cazul celor provenite din acvacultură și 

apicultură, atunci cînd acestea sunt sau se intenționează ca acestea 

să fie produse, pregătite, etichetate, distribuite, introduse pe piață, 

importate ori exportate: 

a) produselor agricole vii sau neprelucrate, inclusiv semințelor și 

Compa

tibil 
  MADR

M/ 

Marcela 

Stahi 



strâns legate de agricultură, enumerate în anexa I la prezentul 

regulament, care sunt sau cu privire la care se intenționează să fie 

produse, pregătite, etichetate, distribuite, introduse pe piață, 

importate în Uniune sau exportate din Uniune. 

(2) Prezentul regulament se aplică oricărui operator implicat, în orice 

etapă a producției, a pregătirii și a distribuției, în activități legate de 

produsele menționate la alineatul (1). 

(3) Operațiunile de alimentație colectivă desfășurate de o unitate de 

restaurație colectivă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul 

(2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, nu fac obiectul 

prezentului regulament, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul 

alineat. 

Statele membre pot aplica norme naționale sau, în absența acestora, 

standarde private privind producerea, etichetarea și controlul 

produselor provenite din operațiuni de alimentație colectivă. Logoul 

Uniunii Europene pentru producția ecologică nu se utilizează la 

etichetarea, prezentarea sau publicitatea unor astfel de produse și nu 

se utilizează în publicitatea unității de alimentație colectivă. 

(4) Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, prezentul 

regulament se aplică fără a aduce atingere legislației conexe a 

Uniunii, în special legislației din domeniile siguranței lanțului 

alimentar, sănătății și bunăstării animalelor, sănătății plantelor și 

materialelor de reproducere a plantelor. 

(5) Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere altor 

dispoziții specifice din dreptul Uniunii privind introducerea 

produselor pe piață și, în special, Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și 

Regulamentului (UE) nr. 1169/2011. 

(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a listei de produse prevăzute în anexa 

I prin adăugarea de produse suplimentare pe listă sau prin 

modificarea rubricilor adăugate. Doar produsele care sunt strâns 

legate de produsele agricole sunt eligibile pentru includere în lista 

respectivă. 

altor materiale de reproducere a plantelor; 

b) produselor agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente; 

c) hranei pentru animale. 

(3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, și altor produse strîns 

legate de agricultură, enumerate în anexa nr. 1 la prezenta lege. 

(4) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui operator implicat în 

orice etapă a producției, a pregătirii și a distribuției, în activități 

legate de produsele menționate la alineatul (2). 

(5) Activitățile de alimentație publică,  desfășurate de o unitate de 

alimentație publică, nu fac obiectul prezentei legi. 

(6) Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, prezenta lege se 

aplică fără a aduce atingere altor dispoziții specifice din prevederile 

legislației naționale privind introducerea produselor pe piață și, în 

special, din domeniile siguranței alimentare, sănătății și bunăstării 

animalelor, sănătății plantelor și materialelor de reproducere a 

plantelor. 

(7) Prezenta lege se aplică fără a aduce atingere altor prevederi ale 

legislaţiei naţionale, care transpun sau creează cadrul normativ 

necesar aplicării directe a actelor naţionale din domeniul 

reglementat. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 3 Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În scopul aplicării prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni 

principale: 

Compa

tibil 
   

1. „producție ecologică” înseamnă utilizarea, inclusiv pe durata 

perioadei de conversie menționate la articolul 10, a unor metode de 

producție conforme cu prezentul regulament, în toate etapele 

producției, pregătirii și distribuției; 

producție ecologică - utilizarea, inclusiv pe durata perioadei de 

conversie, menționată la art.10 din prezenta lege, a unor metode de 

producție conforme cu prezenta lege, în toate etapele producției, 

pregătirii și distribuției; 

Compa

tibil 
   

2. „produs ecologic” înseamnă un produs care provine din producția produs ecologic - un produs care provine din producția ecologică, Compat    



ecologică, altul decât un produs obținut în timpul perioadei de 

conversie menționate la articolul 10. Produsele obținute din vânatul 

sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse 

ecologice; 

altul decît un produs obținut în timpul perioadei de conversie, 

menționată la art.10 din prezenta lege. Produsele obținute din 

vînatul sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate 

produse ecologice; 

ibil 

3. „materie primă agricolă” înseamnă un produs agricol care nu a 

fost supus nici unei operațiuni de conservare sau prelucrare; 
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4. „măsuri preventive” înseamnă măsuri care trebuie luate de către 

operatori în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției pentru 

a asigura conservarea biodiversității și calitatea solului, măsuri 

pentru prevenirea și controlul dăunătorilor și bolilor și măsuri care 

urmează să fie luate pentru prevenirea efectelor negative asupra 

mediului, a sănătății animalelor și a sănătății plantelor; 

măsuri preventive – măsuri, care trebuie luate de către operatori în 

fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției, pentru a asigura 

conservarea biodiversității și calitatea solului, măsuri pentru 

prevenirea și controlul dăunătorilor și bolilor și măsuri care 

urmează să fie luate pentru prevenirea efectelor negative asupra 

mediului, a sănătății animalelor și a sănătății plantelor; 

Compa

tibil 
   

5. „măsuri de precauție” înseamnă măsuri care trebuie luate de 

operatori în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției pentru 

a evita contaminarea cu produse sau substanțe care nu sunt autorizate 

pentru utilizare în producția ecologică în conformitate cu prezentul 

regulament și pentru a evita amestecarea produselor ecologice cu 

produse neecologice; 

măsuri de precauție – măsuri, care trebuie luate de operatori în 

fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției pentru a evita 

contaminarea cu produse sau substanțe care nu sunt autorizate 

pentru utilizare în producția ecologică în conformitate cu prezenta 

lege și pentru a evita amestecarea produselor ecologice cu produse 

neecologice; 

Compat

ibil 
   

6. „conversie” înseamnă tranziția de la producția neecologică la 

producția ecologică într-o anumită perioadă de timp, pe parcursul 

căreia se aplică dispozițiile prezentului regulament privind producția 

ecologică; 

conversie - tranziția de la producția agroalimentară neecologică la 

producția agroalimentară ecologică într-o anumită perioadă de timp, 

pe parcursul căreia se aplică dispozițiile prezentei legi; 

Compa

tibil 
   

7. „produs în conversie” înseamnă un produs obținut în perioada de 

conversie menționate la articolul 10; 

produs în conversie - un produs obținut în perioada de conversie, 

menționată la art.10 din prezenta lege; 

Compat

ibil 
   

8. „exploatație” înseamnă toate unitățile de producție care 

funcționează cu management unic pentru producerea de produse vii 

sau neprelucrate de origine agricolă, inclusiv produse provenite din 

acvacultură și apicultură, astfel cum sunt menționate la articolul 2 

alineatul (1) litera (a) și/sau produsele enumerate în anexa I altele 

decât uleiurile esențiale și drojdia; 

exploatație agricolă – înseamnă toate unitățile de producție care 

funcționează cu management unic pentru producerea de produse vii 

sau neprelucrate de origine agricolă, inclusiv produse provenite din 

acvacultură și apicultură, astfel cum sunt menționate la articolul 2 

alineatul (1) litera (a) și/sau produsele enumerate în anexa I, altele 

decât uleiurile esențiale și drojdia; 

Compat

ibil 
   

9. „unitate de producție” înseamnă toate activele unei exploatații, 

precum spațiile de producție primară, parcelele agricole, pășunile, 

suprafețele în aer liber, clădirile pentru efectivele de animale sau 

părți ale acestor clădiri, stupii, iazurile, sistemele și locurile de 

unitate de producție - toate activele utilizate pentru un sector de 

producție cum ar fi localurile de producție, parcelele de teren, 

pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, iazurile 

piscicole, sistemele de reținere sau pentru animale de acvacultură, 

Compa

tibil 
   



reținere pentru alge sau animale de acvacultură, unitățile de creștere, 

concesiunile de țărm sau de platformă continentală, precum și 

spațiile de stocare pentru culturi, pentru produse agricole vegetale, 

produse din alge, produse animale, materii prime și pentru orice alte 

elemente de bază relevante gestionate astfel cum sunt descrise la 

punctul 10, 11 sau 12; 

localurile pentru depozitarea recoltelor, produselor vegetale, 

produselor din alge marine, produselor animaliere, materiilor prime 

și a altor bunuri pentru acest sector de producție specific; 

10. „unitate de producție ecologică” înseamnă o unitate de producție 

care, cu excepția duratei perioadei de conversie menționate la 

articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile 

producției ecologice; 
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11. „unitate de producție în conversie” înseamnă o unitate de 

producție care, pe durata perioadei de conversie menționate la 

articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile 

producției ecologice; aceasta poate fi formată din parcele agricole 

sau alte active pentru care perioada de conversie menționată la 

articolul 10 începe la diferite momente în timp; 

  

12. „unitate de producție neecologică” înseamnă o unitate de 

producție care nu este gestionată în conformitate cu cerințele 

aplicabile producției ecologice; 

  

13. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu 

garantarea respectării prezentului regulament în toate etapele 

producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul persoanei 

respective; 

operator - persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea 

respectării prezentei legi în toate etapele producției, pregătirii și 

distribuției aflate sub controlul persoanei respective; 

Compa

tibil 
   

14. „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de 

persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al grupului 

respectiv și al membrilor săi în temeiul dreptul intern, care 

desfășoară o activitate agricolă; 

fermier - o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane 

fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al grupului respectiv 

și al membrilor săi în temeiul dreptului național, care desfășoară o 

activitate agricolă; 

Compa

tibil 
   

15. „suprafață agricolă” înseamnă suprafața agricolă astfel cum este 

definită la articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 

nr. 1307/2013; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al 

Codului 

Funciar nr. 

828/1991 

 

16. „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 3 

punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

228/2010 

 

17. „material de reproducere a plantelor” înseamnă plante și părți de 

plante, inclusiv semințe, în orice stadiu de creștere, care sunt 

capabile și destinate să producă plante întregi; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

68/2013 

 

18. „material eterogen ecologic” înseamnă un grup de plante dintr-un material eterogen ecologic - un grup de plante dintr-un singur Compa    



singur taxon botanic, de cel mai jos rang cunoscut, care: 

(a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 

(b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și 

fenotipică între diferitele unități reproductive, astfel încât grupul de 

plante respectiv este reprezentat de material în ansamblu, și nu de un 

mic număr de unități; 

(c) nu este un soi în sensul articolului 5 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului ( 2 ); 

(d) nu este un amestec de soiuri; și 

(e) a fost produs în conformitate cu prezentul regulament; 

taxon botanic, de cel mai jos rang cunoscut, care: 

a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 

b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și 

fenotipică între diferitele unități reproductive, astfel încât grupul de 

plante respectiv este reprezentat de material în ansamblu, și nu de 

un mic număr de unități; 

c) nu este un soi care îndeplineşte sau nu în totalitate condiţiile de 

acordare a protecţiei soiurilor de plante; 

d) nu este un amestec de soiuri; și 

e) a fost produs în conformitate cu prezenta lege; 

tibil 

19. „soi ecologic adecvat producției ecologice” înseamnă un soi, 

astfel cum este definit la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 2100/94, care: 

(a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și 

fenotipică între diferitele unități reproductive; 

(b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice 

menționate în partea I punctul 1.8.4 din anexa II la prezentul 

regulament; 

soi ecologic adecvat producției ecologice - înseamnă un soi, astfel 

cum este definit la articolul 3 din Legea nr. 39/2008 privind 

protecţia soiurilor de plante, care: 

a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și 

fenotipică între diferite unități reproductive; 

b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice, 

realizată în condiții ecologice, concentrate pe îmbunătățirea 

diversității genetice, pe fundamentarea pe capacitatea de 

reproducție naturală, precum și performanțele agronomice, 

rezistența la boli și adaptarea la diverse condiții pedoclimatice 

locale; 

Compa

tibil 
   

20. „plantă-mamă” înseamnă o plantă identificată de la care se 

prelevează materiale de reproducere a plantelor pentru reproducerea 

de noi plante; 

 Neprel

uat 

urmeaz

ă a fi 

armoni

zat în 

2022 

 Definițiile 

date se referă 

la norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

 

21. „generație” înseamnă un grup de plante care reprezintă o etapă 

unică din descendența plantelor; 

  

22. „producție vegetală” înseamnă producția de produse agricole 

vegetale, inclusiv recoltarea în scop comercial a produselor vegetale 

spontane; 

  

23. „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009; 

  

24. „dăunător” înseamnă un organism dăunător astfel cum este 

definit la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 

al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

228/2010 

 

25. „preparate biodinamice” înseamnă amestecuri utilizate în mod 

tradițional în agricultura biodinamică; 

preparate biodinamice - înseamnă amestecuri utilizate în mod 

tradițional în agricultura biodinamică; 

Compat

ibil 

   

26. „produse de protecție a plantelor” înseamnă produsele 

menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 3 al Legii 

119/2004 

 



27. „producție animalieră” înseamnă producția de animale terestre 

domestice sau domesticite, inclusiv de insecte; 
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28. „verandă” înseamnă o structură adițională, în aer liber, a unei 

clădiri destinate păsărilor de curte, cu acoperiș, neizolată, latura cea 

mai lungă fiind echipată de obicei cu garduri din sârmă sau din plasă, 

cu climă exterioară, iluminare naturală și, dacă este necesar, 

artificială și o podea cu material de litieră; 

  

29. „puicuțe” înseamnă animale tinere din specia Gallus gallus, care 

au o vârstă mai mică de 18 săptămâni; 

  

30. „găini ouătoare” înseamnă animale din specia Gallus gallus 

destinate producției de ouă pentru consum și care au o vârstă de cel 

puțin 18 săptămâni; 

  

31. „suprafață utilizabilă” înseamnă o suprafață utilizabilă astfel cum 

este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Directiva 

1999/74/CE a Consiliului ( 4 ); 

  

32. „acvacultură” înseamnă acvacultura astfel cum este definită la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 25 din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ); 

  

33. „produse de acvacultură” înseamnă produse de acvacultură astfel 

cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 34 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 

  

34. „instalație pentru acvacultură cu sistem închis de recirculare” 

înseamnă o instalație pe uscat sau pe o navă în care acvacultura se 

realizează într-un mediu închis, implicând recircularea apei și 

depinzând de o alimentare externă permanentă cu energie în vederea 

stabilizării mediului pentru animalele de acvacultură; 

  

35. „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse 

regenerabile de alt tip decât fosile, precum energia eoliană, solară, 

geotermală, energia valurilor, energia mareelor, energia hidraulică, 

gazul de depozit, gazul provenit din stațiile de epurare a apei și 

biogazele; 

   

36. „incubator” înseamnă un loc de ameliorare, de incubare și de 

creștere, în cursul primelor stadii de viață, pentru animalele de 

acvacultură, în special pești cu înotătoare și crustacee; 

   

37. „pepinieră” înseamnă un loc în care se aplică un sistem de 

producție de acvacultură intermediar între incubator și stadiile de 

creștere. Stadiul de pepinieră se încheie în prima treime a ciclului de 

producție, cu excepția speciilor care trec printr-o serie de procese 

metabolice asociate migrației din apă dulce în apă sărată 

(smoltification); 

   

38. „poluarea apei” înseamnă poluare, astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 33 din Directiva 2000/60/CE și la articolul 3 

    



punctul 8 din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului ( 6 ), în apele cărora li se aplică fiecare dintre cele două 

directive menționate; 

39. „policultură” înseamnă creșterea în acvacultură a două sau mai 

multe specii, de obicei aparținând unor niveluri trofice diferite, în 

aceeași unitate de cultură; 

   

40. „ciclu de producție” înseamnă ciclul de viață al unui animal de 

acvacultură sau al unei alge de la stadiul incipient de viață (al ouălor 

fertilizate în cazul animalelor de acvacultură) până la recoltare; 

   

41. „specii crescute la nivel local” înseamnă specii de acvacultură 

care nu sunt nici specii exotice, nici specii absente la nivel local, în 

sensul articolului 3 punctul 6 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) 

nr. 708/2007 al Consiliului ( 7 ), precum și speciile enumerate în 

anexa IV la regulamentul respectiv; 

   

42. „tratament veterinar” înseamnă toate etapele unui tratament 

curativ sau preventiv împotriva apariției unei boli specifice; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 221/2007 

 

43. „medicament veterinare” înseamnă un medicament veterinar 

astfel cum este definit la articolul 1 punctul 2 din Directiva 

2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 8 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 119/2018 

 

44. „pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau de 

prelucrare a produselor ecologice ori în conversie sau orice altă 

operațiune efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea 

produsului inițial, cum ar fi sacrificarea, tranșarea, curățarea ori 

măcinarea, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în ceea 

ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 

pregătire - operațiunile de conservare sau de prelucrare a 

produselor ecologice ori în conversie sau orice altă operațiune 

efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea 

produsului inițial, cum ar fi sacrificarea, tranșarea, curățarea ori 

măcinarea, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în 

ceea ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 

Compat

ibil 
   

45. „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 

2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului ( 9 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

 

46. „hrană pentru animale” înseamnă hrană pentru animale astfel 

cum este definită la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 

178/2002; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

 

47. „materii prime pentru hrana pentru animale” înseamnă materii 

prime pentru furaje astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) 

litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului ( 10 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

 

48. „introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum 

este definită la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 
 



178/2002; art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

49. „trasabilitate” înseamnă capacitatea de a depista și a urmări 

alimente, hrana pentru animale sau orice produs menționat la 

articolul 2 alineatul (1) sau orice substanță destinată sau prevăzută a 

fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale sau în orice 

produs menționat la articolul 2 alineatul (1), pe parcursul tuturor 

etapelor producției, pregătirii și distribuției; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

 

50. „etapă a producției, pregătirii și distribuției” înseamnă orice 

etapă, începând cu producția primară a unui produs ecologic, 

continuând cu depozitarea, prelucrarea, transportul și vânzarea sau 

furnizarea către consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, 

publicitatea, importul, exportul și activitățile de subcontractare; 

etapă a producției, pregătirii și distribuției - orice etapă, începînd 

cu producția primară a unui produs ecologic, continuînd cu 

depozitarea, prelucrarea, transportul și vînzarea sau furnizarea către 

consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, publicitatea, 

importul, exportul și activitățile de subcontractare; 

Compa

tibil 
   

51. „ingredient” înseamnă un ingredient astfel cum este definit la 

articolul 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011 sau, în cazul altor produse decât alimentele, orice 

substanță sau produs utilizat în producerea sau pregătirea produselor, 

care este încă prezent în produsul finit, chiar și sub formă modificată; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

52. „etichetare” înseamnă orice mențiune, indicație, marcă de fabrică 

sau de comerț, imagine sau simbol legat de un produs care este 

aplicat pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă 

care însoțește sau menționează produsul respectiv; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

53. „publicitate” înseamnă orice prezentare a unor produse adresată 

publicului, prin orice alte mijloace decât o etichetă, care are scopul 

sau este susceptibilă de a influența și de a forma atitudinea, 

convingerile și comportamentele, cu scopul de a promova direct sau 

indirect vânzarea de produse; 

publicitate - orice prezentare a unor produse adresată publicului, 

prin orice alte mijloace decît o etichetă, care are scopul sau este 

susceptibilă de a influența și de a forma atitudinea, convingerile și 

comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect 

vânzarea de produse; 

Compa

tibil 
   

54. „autorități competente” înseamnă autorități competente astfel 

cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 

2017/625; 

autoritate competentă - organ central de specialitate al 

administraţiei publice, responsabil de reglementarea politicii 

guvernamentale în domeniile agriculturii, producerii și siguranței 

alimentelor; 

 

Compa

tibil 
   

Art. 3 pct. 3 al Regulamentului UE 625/2017 

3. „autorități competente” înseamnă: 

(a) autoritățile centrale ale unui stat membru responsabile de 

organizarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale, în 

conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2); 

(b) orice altă autoritate căreia i-a fost conferită respectiva 

responsabilitate; 

(c) după caz, autoritățile corespunzătoare dintr-o țară terță; 

55. „autoritate de control” înseamnă o autoritate de control ecologic 

astfel cum este definită la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul 

(UE) 2017/625 sau o autoritate recunoscută de Comisie, sau de o țară 

autoritate de implementare – organ, căreia autoritatea competentă 

i-a delegat parțial, competențele privind punerea în aplicare a 

prezentei legi; 

Compa

tibil 
   



terță recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în 

țări terțe în scopul importului de produse ecologice sau în conversie 

în Uniune; 

 

Art. 3 pct. 4 al Regulamentului UE 625/2017 

4. „autoritate de control ecologic” înseamnă o organizație 

administrativă publică pentru producția ecologică și etichetarea 

produselor ecologice a unui stat membru căreia autoritățile 

competente i-au conferit, integral sau parțial, competențele lor 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului ( 3 ), inclusiv, după caz, autoritatea corespondentă dintr-o 

țară terță sau care funcționează într-o țară terță; 

56. „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum 

este definit la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 

sau un organism recunoscut de Comisie, sau de o țară terță 

recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țările 

terțe în scopul importului de produse ecologice sau de produse în 

conversie în Uniune; 

organism de control – o persoană juridică distinctă căreia 

autoritatea competentă i-a delegat atribuții de control în vederea 

efectuării controlului în domeniul producției ecologice, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi; 

 

Compat

ibil 
   

Art. 3 pct. 5 al Regulamentului UE 625/2017 

5. „organism delegat” înseamnă o persoană juridică distinctă căreia 

autoritățile competente i-au delegat anumite atribuții oficiale de 

control sau anumite atribuții legate de alte activități oficiale; 

57.„nerespectare” înseamnă nerespectarea prezentului regulament 

sau nerespectarea actelor delegate sau a actelor de punere în aplicare 

adoptate în conformitate cu prezentul regulament; 

     

58. „organism modificat genetic” sau „OMG” înseamnă un organism 

modificat genetic astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din 

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

(11), care nu este obținut prin tehnicile de modificare genetică 

enumerate în anexa I.B la directiva menționată; 

organism modificat genetic (OMG) - orice organism, cu excepţia 

fiinţelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o 

modalitate ce nu se produce natural prin împerechere şi/sau 

recombinare naturală; 

 

Compa

tibil 
   

59. „obținut din OMG-uri” înseamnă derivat, integral sau parțial, din 

OMG-uri, dar care nu conține sau nu constă în OMG-uri; 

obținut din OMG-uri - derivat, integral sau parțial, din OMG-uri, 

dar care nu conține sau nu constă în OMG-uri; 

Compat

ibil 
   

60. „obținut prin OMG-uri” înseamnă derivat prin proceduri în care 

ultimul organism viu din procesul de producție este un OMG, dar 

care nu conține sau nu constă în OMG-uri și nici nu este obținut din 

OMG-uri; 

obținut prin OMG-uri - derivat prin proceduri în care ultimul 

organism viu din procesul de producție este un OMG, dar care nu 

conține sau nu constă în OMG-uri și nici nu este obținut din OMG-

uri 

Compat

ibil 
   

61. „aditiv alimentar” înseamnă un aditiv alimentar astfel cum este 

definit la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 

1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ); 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 306/2018 

 

62. „aditivi pentru hrana animalelor” înseamnă aditivi pentru hrana 

animalelor astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (2) litera (a) 

din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și 

 Compa

tibil 
 Definiția dată 

se referă la 

norme 

 



al Consiliului ( 13 ); aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

63. „nanomaterial fabricat” înseamnă un nanomaterial fabricat astfel 

cum este definit la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 

(UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului ( 14 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

64. „echivalență” înseamnă îndeplinirea acelorași obiective și 

principii prin aplicarea unor norme care garantează același nivel de 

asigurare a respectării; 

echivalență - îndeplinirea acelorași obiective și principii prin 

aplicarea unor norme care garantează același nivel de asigurare a 

respectării; 

Compa

tibil 
   

65. „adjuvant tehnologic” înseamnă un adjuvant tehnologic astfel 

cum este definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru alimente și la articolul 2 

alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 pentru 

hrana pentru animale; 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

66. „enzimă alimentară” înseamnă o enzimă alimentară astfel cum 

este definită la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 

(CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 15 

); 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

67. „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este 

definită la articolul 4 punctul 46 din Directiva 2013/59/Euratom a 

Consiliului ( 16 ); 

 Compat

ibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 4 al Legii 

nr. 132/2012 

 

68. „aliment preambalat” înseamnă un produs alimentar preambalat 

astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

69. „adăpost pentru păsări de curte” înseamnă o clădire fixă sau 

mobilă pentru adăpostirea efectivelor de păsări de curte, care include 

toate suprafețele acoperite de plafoane, inclusiv o verandă; adăpostul 

poate fi împărțit în mai multe compartimente separate, fiecare 

adăpostind un singur efectiv; 

 Compa

tibil 
 Definiția dată 

se referă la 

norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

 

70. „cultivare de culturi legată de soluri” înseamnă producerea în  Compa  Definiția dată  



soluri vii sau în soluri amestecate ori fertilizate cu materiale și 

produse permise în producția ecologică, în contact cu subsolul și roca 

de bază; 

tibil se referă la 

norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

71. „produse neprelucrate” înseamnă produse neprelucrate astfel cum 

sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul 

(CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 17 ), 

indiferent de operațiunile de ambalare sau de etichetare; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

72. „produse prelucrate” înseamnă produse prelucrate astfel cum sunt 

definite la articolul 2 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (CE) 

nr. 852/2004, indiferent de operațiunile de ambalare sau de 

etichetare; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

73. „prelucrare” înseamnă prelucrare astfel cum este definită la 

articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 

852/2004; aceasta include utilizarea substanțelor menționate la 

articolele 24 și 25 din prezentul regulament, dar nu include 

operațiunile de ambalare sau de etichetare; 

 Compa

tibil 
 Termenul este 

stabilit prin 

art. 2 al Legii 

nr. 279/2017 

 

74. „integritate a produselor ecologice sau în conversie” înseamnă că 

produsul nu prezintă neconformități care: 

(a) în orice etapă a producției, pregătirii și distribuției, afectează 

caracteristicile produsului care îl califică drept ecologic sau, 

respectiv, în conversie; sau 

(b) sunt repetitive sau intenționate; 

integritate a produselor ecologice sau în conversie - înseamnă că 

produsul nu prezintă neconformități care: 

a) în orice etapă a producției, pregătirii și distribuției, afectează 

caracteristicile produsului care îl califică drept ecologic sau, 

respectiv, în conversie; sau 

b) sunt repetitive sau intenționate; 

Compa

tibil  
   

75. „țarc” înseamnă o incintă care include o parte în care animalelor 

li se asigură protecție împotriva condițiilor meteorologice 

nefavorabile. 

 Compa

tibil 
 Definiția dată 

se referă la 

norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

 

 unitate de alimentație publică - orice unitate (inclusiv un vehicul 

sau un stand fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, școlile, 

spitalele și unitățile de catering, în care, în cadrul unei activități 

profesionale, sunt preparate produse alimentare destinate 

Compat

ibil 
 Art. 2 al 

Regulamentul

ui 848/2018, 

alin (3) 

 



consumului direct de către consumatorul final; 

 

prevede că 

operațiunile de 

alimentație 

colectivă 

desfășurate de 

o unitate de 

restaurație 

colectivă, nu 

fac obiectul 

prezentului 

regulament, 

din acest 

considerent s-

a transpus 

definiția de la 

art. 2 alineatul 

(2) litera (d) 

din 

Regulamentul 

(UE) nr. 

1169/2011 

CAPITOLUL II  OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PRODUCȚIEI 

ECOLOGICE  

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 4 Obiective 
Producția ecologică urmărește atingerea următoarelor obiective 

generale: 

(a) aducerea unei contribuții la protecția mediului și a climei; 

(b) menținerea fertilității pe termen lung a solurilor; 

(c) aducerea unei contribuții la un înalt nivel de biodiversitate; 

(d) aducerea unei contribuții semnificative la un mediu netoxic; 

(e) aducerea unei contribuții la standarde înalte de bunăstare a 

animalelor și, în special, satisfacerea nevoilor comportamentale ale 

animalelor specifice speciilor; 

(f) încurajarea circuitelor scurte de distribuție și a producției locale în 

diferitele regiuni ale Uniunii; 

(g) încurajarea conservării raselor de animale rare și/sau a 

populațiilor locale în pericol de dispariție; 

(h) aducerea unei contribuții la dezvoltarea ofertei de materiale 

genetice vegetale adaptate la nevoile și obiectivele specifice 

agriculturii ecologice; 

(i) aducerea unei contribuții la un înalt nivel de biodiversitate, cu 

precădere prin utilizarea de materiale genetice vegetale diverse, cum 

ar fi materiale eterogene ecologice și soiuri ecologice adecvate 

Capitolul II 

OBIECTIVE ȘI PRINCIPII ALE PRODUCȚIEI 

AGROALIMENTARE ECOLOGICE 

 

Articolul 4. Obiective ale producției agroalimentare ecologice  

Producția ecologică urmărește atingerea următoarelor obiective 

generale: 

a) contribuția la protecția mediului și a climei; 

b) menținerea fertilității pe termen lung a solurilor; 

c) contribuția la un înalt nivel de biodiversitate; 

d) contribuția semnificativă la un mediu netoxic; 

e) contribuția la standarde înalte de bunăstare a animalelor și, în 

special, satisfacerea nevoilor comportamentale ale animalelor 

specifice speciilor; 

f) încurajarea circuitelor scurte de distribuție și a producției locale 

în diferite regiuni; 

g) încurajarea conservării raselor de animale rare și/sau a 

populațiilor locale în pericol de dispariție; 

h) contribuția la dezvoltarea ofertei de materiale genetice vegetale 

adaptate la nevoile și obiectivele specifice agriculturii ecologice; 

i) contribuția la un înalt nivel de biodiversitate prin utilizarea de 

materiale genetice vegetale diverse, cum ar fi materiale eterogene 

Compat

ibil 

   



producției ecologice; 

(j) promovarea dezvoltării activităților de ameliorare a plantelor 

ecologice pentru a contribui la perspectivele economice favorabile 

ale sectorului ecologic. 

ecologice și soiuri ecologice adecvate producției ecologice; 

j) promovarea dezvoltării activităților de ameliorare a plantelor 

ecologice pentru a contribui la perspectivele economice favorabile 

ale sectorului ecologic. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 5 Principii generale 

Producția ecologică este un sistem de gestionare durabilă bazat pe 

următoarele principii generale: 

(a) respectarea sistemelor și a ciclurilor naturii și susținerea și 

îmbunătățirea stării solului, a apei și a aerului, a sănătății plantelor și 

animalelor și a echilibrului dintre ele; 

(b) menținerea elementelor peisajului natural, precum siturile de 

patrimoniu natural; 

(c) utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, precum 

apa, solul, materia organică și aerul; 

(d) producerea unei varietăți extinse de alimente de înaltă calitate și 

de alte produse agricole și de acvacultură care răspund cererii 

consumatorilor pentru bunuri care sunt produse prin utilizarea unor 

procese care nu dăunează mediului, sănătății umane, sănătății 

plantelor sau sănătății și bunăstării animalelor; 

(e) asigurarea integrității producției ecologice în toate etapele 

producției, pregătirii și distribuției alimentelor și a hranei pentru 

animale; 

(f) proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza 

unor sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne 

sistemului de gestionare, prin metode care: 

(i) utilizează organisme vii și metode de producție mecanice; 

(ii) practică cultivarea de culturi legată de soluri și producția 

animalieră legată de terenuri sau practică acvacultura cu respectarea 

principiului exploatării durabile a resurselor acvatice; 

 (iii) exclud utilizarea OMG-urilor și a produselor obținute din 

OMG-uri și a produselor obținute prin OMG-uri, altele decât 

medicamentele veterinare; 

(iv) se bazează pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de măsuri de 

precauție și preventive, după caz; 

(g) limitarea utilizării de factori de producție externi; în cazul în care 

sunt necesari factori de producție externi sau nu există practicile și 

metodele de gestionare adecvate menționate la litera (f), respectivii 

factori de producție externi se limitează la: 

(i) factori proveniți din producția ecologică; în cazul materialului de 

reproducere a plantelor, ar trebui să se acorde prioritate varietăților 

selectate pentru capacitatea lor de a răspunde nevoilor și obiectivelor 

specifice ale agriculturii ecologice; 

(ii) substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural; 

Articolul 5. Principii generale ale producției agroalimentare 

ecologice 

Producția ecologică este un sistem de gestionare durabilă, bazat pe 

următoarele principii generale: 

a) respectarea sistemelor și a ciclurilor naturii și susținerea și 

îmbunătățirea stării solului, a apei și a aerului, a sănătății plantelor 

și animalelor și a echilibrului dintre ele; 

b) menținerea elementelor peisajului natural, precum siturile de 

patrimoniu natural; 

c) utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, precum 

apa, solul, materia organică și aerul; 

d) producerea unei varietăți extinse de alimente de înaltă calitate și 

de alte produse agricole și de acvacultură, care răspund cererii 

consumatorilor pentru bunuri care sunt produse prin utilizarea unor 

procese ce nu dăunează mediului, sănătății umane, sănătății 

plantelor sau sănătății și bunăstării animalelor; 

e) asigurarea integrității producției ecologice în toate etapele 

producției, pregătirii și distribuției alimentelor și a hranei pentru 

animale; 

f) proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe 

baza unor sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne 

sistemului de gestionare, prin metode care: 

- utilizează organisme vii și metode de producție mecanice; 

- practică cultivarea de culturi legată de soluri și producția 

animalieră legată de terenuri sau practică acvacultura cu respectarea 

principiului exploatării durabile a resurselor acvatice; 

- exclud utilizarea OMG-urilor, a produselor obținute din OMG-uri 

și a produselor obținute prin OMG-uri, altele decât medicamentele 

veterinare; 

- se bazează pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de măsuri de 

precauție și preventive; 

g) limitarea utilizării de factori de producție externi; în cazul în care 

sunt necesari factori de producție externi sau nu există practicile și 

metodele de gestionare adecvate menționate la litera f), respectivii 

factori de producție externi se limitează la: 

- factori proveniți din producția ecologică; în cazul materialului de 

reproducere a plantelor, se acordă prioritate varietăților selectate 

pentru capacitatea lor de a răspunde nevoilor și obiectivelor 

specifice ale agriculturii ecologice; 
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(iii) îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută; 

(h) adaptarea procesului de producție, după caz și în cadrul instituit 

prin prezentul regulament, pentru a ține seama de statutul sanitar, de 

diferențele regionale privind echilibrul ecologic și condițiile 

climatice și locale, de etapele de dezvoltare și de practicile specifice 

de creștere a animalelor; 

(i) excluderea din întregul lanț alimentar ecologic a clonării 

animalelor, a creșterii de animale cu poliploidie indusă artificial și a 

radiațiilor ionizante; 

(j) respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând 

nevoile specifice ale speciilor. 

- substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural; 

- îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută; 

h) adaptarea procesului de producție, în conformitate cu prezenta 

lege, pentru a ține seama de statutul sanitar, de diferențele regionale 

privind echilibrul ecologic și condițiile climatice și locale, de 

etapele de dezvoltare și de practicile specifice de creștere a 

animalelor; 

i) excluderea din întregul lanț alimentar ecologic a clonării 

animalelor, a creșterii de animale cu poliploidie indusă artificial și a 

radiațiilor ionizante; 

j) respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând 

nevoile specifice ale speciilor. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 6 Principii specifice 

aplicabile activităților agricole și acvaculturii 

În ceea ce privește activitățile agricole și acvacultura, producția 

ecologică se bazează în special pe următoarele principii specifice: 

(a) menținerea și îmbunătățirea vieții solului și a fertilității naturale a 

solului, a stabilității solului, a capacității solului de a reține apa și a 

biodiversității acestuia, prevenirea și combaterea pierderii materiei 

organice din sol, a tasării și a eroziunii solului, precum și hrănirea 

plantelor în principal prin ecosistemul solului; 

(b) limitarea la minimum a utilizării resurselor neregenerabile și a 

factorilor de producție externi; 

(c) reciclarea deșeurilor și a produselor secundare de origine vegetală 

și animalieră, prin utilizarea lor ca factori de producție în producția 

vegetală și animalieră; 

(d) menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, în special 

prin selectarea de specii, soiuri sau materiale eterogene adecvate, 

rezistente la dăunători și la boli, prin rotația corespunzătoare a 

culturilor, prin metode mecanice și fizice și prin protecția dușmanilor 

naturali ai dăunătorilor; 

(e) utilizarea semințelor și animalelor care au un grad ridicat de 

diversitate genetică, rezistență la boli și longevitate; 

(f) selecționarea soiurilor de plante ținând seama de particularitățile 

sistemelor specifice de producție ecologică, punând accentul pe 

performanța agronomică, pe rezistența împotriva bolilor, pe 

adaptarea la diversele condiții pedoclimatice locale și pe respectarea 

barierelor încrucișării naturale; 

(g) utilizarea materialelor ecologice de reproducere a plantelor, cum 

ar fi materialele de reproducere a plantelor din materialele eterogene 

ecologice și din soiuri ecologice adecvate producției ecologice; 

(h) producția de soiuri ecologice prin capacitatea de reproducere 

naturală și axarea pe limitarea între barierele încrucișării naturale; 

Articolul 6. Principii specifice, aplicabile activităților agricole și 

acvaculturii 

Cu referire la activitățile agricole și acvacultura, producția 

ecologică se bazează, în special, pe următoarele principii specifice: 

a) menținerea și îmbunătățirea vieții solului și a fertilității naturale a 

solului, a stabilității solului, a capacității solului de a reține apa și a 

biodiversității acestuia, prevenirea și combaterea pierderii materiei 

organice din sol, a tasării și a eroziunii solului, precum și hrănirea 

plantelor în principal prin ecosistemul solului; 

b) limitarea la minimum a utilizării resurselor neregenerabile și a 

factorilor de producție externi; 

c) reciclarea deșeurilor și a produselor secundare de origine 

vegetală și animalieră, prin utilizarea lor ca factori de producție în 

producția vegetală și animalieră; 

d) menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, în special 

prin selectarea de specii, soiuri sau materiale eterogene adecvate, 

rezistente la dăunători și la boli, prin rotația corespunzătoare a 

culturilor, prin metode mecanice și fizice și prin protecția 

dușmanilor naturali ai dăunătorilor; 

e) utilizarea semințelor și animalelor care au un grad ridicat de 

diversitate genetică, rezistență la boli și longevitate; 

f) selecționarea soiurilor de plante ținînd seama de particularitățile 

sistemelor specifice de producție ecologică, punînd accentul pe 

performanța agronomică, pe rezistența împotriva bolilor, pe 

adaptarea la diversele condiții pedoclimatice locale și pe 

respectarea barierelor încrucișării naturale; 

g) utilizarea materialelor ecologice de reproducere a plantelor, cum 

ar fi materialele de reproducere a plantelor din materialele 

eterogene ecologice și din soiuri ecologice adecvate producției 

ecologice; 

h) producția de soiuri ecologice prin capacitatea de reproducere 
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(i) fără a aduce atingere articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 

2100/94 și nici drepturilor naționale de protecție a soiurilor de plante 

acordate în temeiul dreptului intern al statelor membre, posibilitatea 

ca fermierii să utilizeze materiale de reproducere a plantelor obținute 

în propriile ferme pentru a promova resurse genetice adaptate la 

condițiile speciale ale producției ecologice; 

(j) selecționarea raselor de animale ținând seama de un grad înalt de 

diversitate genetică, de capacitatea animalelor de a se adapta la 

condițiile locale, de valoarea de ameliorare a acestora, de 

longevitatea acestora, de vitalitatea acestora și de rezistența acestora 

la boli și probleme de sănătate; 

(k) practicarea producției animaliere adaptate zonei și tipului de 

teren; 

(l) aplicarea unor practici de creștere a animalelor care stimulează 

sistemul imunitar și întăresc apărarea naturală împotriva bolilor, 

inclusiv exerciții periodice și accesul la zone în aer liber și pășuni; 

(m) hrănirea efectivelor de animale cu hrană pentru animale 

ecologică alcătuită din ingrediente agricole rezultate din producția 

ecologică și din substanțe neagricole naturale; 

(n) producerea de produse ecologice de origine animală provenite de 

la animale care au fost crescute în exploatații ecologice pe parcursul 

întregii vieți, de la naștere sau ecloziune; 

(o) menținerea sănătății mediului acvatic și a calității ecosistemelor 

acvatice și terestre înconjurătoare; 

(p) hrănirea organismelor acvatice cu hrană pentru animale obținută 

prin exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau cu hrană pentru animale 

ecologică formată din ingrediente agricole rezultate din producția 

ecologică, inclusiv prin acvacultură ecologică, și din substanțe 

neagricole naturale; 

(q) evitarea oricărei puneri în pericol a speciilor care prezintă interes 

de conservare, care ar putea decurge din producția ecologică. 

naturală și axarea pe limitarea între barierele încrucișării naturale; 

i) fără a aduce atingere art. 9 al Legii nr. 68/2013 despre seminţe și 

nici drepturilor privind protecția soiurilor de plante, acordate în 

temeiul Legii nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante, 

posibilitatea ca fermierii să utilizeze materiale de reproducere a 

plantelor obținute în propriile ferme pentru a promova resurse 

genetice adaptate la condițiile speciale ale producției ecologice; 

j) selecționarea raselor de animale ținînd seama de un grad înalt de 

diversitate genetică, de capacitatea animalelor de a se adapta la 

condițiile locale, de valoarea de ameliorare a acestora, de 

longevitatea acestora, de vitalitatea acestora și de rezistența 

acestora la boli și probleme de sănătate; 

k) practicarea producției animaliere adaptate zonei și tipului de 

teren; 

l) aplicarea unor practici de creștere a animalelor care stimulează 

sistemul imunitar și întăresc apărarea naturală împotriva bolilor, 

inclusiv exerciții periodice și accesul la zone în aer liber și pășuni; 

m) hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică, alcătuită din 

ingrediente agricole rezultate din producția ecologică și din 

substanțe neagricole naturale; 

n) producerea de produse ecologice de origine animală provenite de 

la animale care au fost crescute în exploatații ecologice pe parcursul 

întregii vieți, de la naștere sau ecloziune; 

o) menținerea sănătății mediului acvatic și a calității ecosistemelor 

acvatice și terestre înconjurătoare; 

p) hrănirea organismelor acvatice cu hrană pentru animale obținută 

prin exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii sau cu hrană 

pentru animale ecologică formată din ingrediente agricole rezultate 

din producția ecologică, inclusiv prin acvacultură ecologică, și din 

substanțe neagricole naturale; 

q) evitarea oricărei puneri în pericol a speciilor care prezintă interes 

de conservare, care ar putea decurge din producția ecologică. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 7 Principii specifice 

aplicabile prelucrării alimentelor ecologice 

Producția de alimente ecologice prelucrate se bazează, în special, pe 

următoarele principii specifice: 

(a) producția de alimente ecologice din ingrediente agricole 

ecologice; 

(b) restricționarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor 

neecologice cu funcții preponderent tehnologice și organoleptice, 

precum și a micronutrienților și a adjuvanților tehnologici, astfel 

încât aceste elemente să fie utilizate în cea mai mică măsură și doar 

în cazuri de nevoie tehnologică esențială sau în scopuri nutriționale 

Articolul 7. Principii specifice, aplicabile prelucrării alimentelor 

ecologice 

Producția de alimente ecologice prelucrate se bazează, în special, 

pe următoarele principii specifice: 

a) producția de alimente ecologice din ingrediente agricole 

ecologice; 

b) restricționarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor 

neecologice cu funcții preponderent tehnologice și organoleptice, 

precum și a micronutrienților și a adjuvanților tehnologici, astfel 

încât aceste elemente să fie utilizate în cea mai mică măsură și doar 

în caz de necesitate tehnologică esențială sau în scopuri nutriționale 
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speciale; 

(c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea 

induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

(d) prelucrarea atentă a alimentelor ecologice, de preferință prin 

metode biologice, mecanice și fizice; 

(e) excluderea alimentelor care conțin sau sunt alcătuite din 

nanomateriale fabricate. 

speciale; 

c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea 

induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

d) prelucrarea alimentelor ecologice, prin metode biologice, 

mecanice și fizice; 

e) excluderea alimentelor care conțin sau sunt alcătuite din 

nanomateriale fabricate. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 8 Principii specifice 

aplicabile prelucrării hranei ecologice pentru animale 

Producția de hrană ecologică pentru animale prelucrată se bazează, 

în special, pe următoarele principii specifice: 

(a) producția de hrană ecologică pentru animale din materii prime 

ecologice pentru hrana pentru animale; 

(b) restricționarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor și a 

adjuvanților tehnologici, astfel încât aceștia să fie utilizați în cea mai 

mică măsură și doar în cazul unor nevoi tehnologice sau zootehnice 

esențiale sau în scopuri nutriționale speciale; 

(c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea 

induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

(d) prelucrarea atentă a hranei pentru animale ecologice, de 

preferință prin metode biologice, mecanice și fizice. 

Articolul 8. Principii specifice, aplicabile prelucrării hranei 

ecologice pentru animale 

Producția de hrană ecologică prelucrată pentru animale se bazează, 

în special, pe următoarele principii specifice: 

a) producția de hrană ecologică pentru animale din materii prime 

ecologice pentru hrana pentru animale; 

b) restricționarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor și a 

adjuvanților tehnologici, astfel încât aceștia să fie utilizați în cea 

mai mică măsură și doar în cazul necesităților tehnologice sau 

zootehnice esențiale sau în scopuri nutriționale speciale; 

c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea 

induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului; 

d) prelucrarea atentă a hranei ecologice, de preferință prin metode 

biologice, mecanice și fizice. 
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CAPITOLUL III NORME DE PRODUCȚIE 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 9 Norme de producție 

generale 

(1)  Operatorii se conformează normelor de producție generale 

stabilite în prezentul articol. 

(2) Întreaga exploatație este gestionată în conformitate cu cerințele 

din prezentul regulament aplicabile producției ecologice. 

(3) Pentru scopurile și utilizările menționate la articolele 24 și 25 și 

în anexa II, doar produsele și substanțele care au fost autorizate în 

temeiul dispozițiilor menționate se pot utiliza în producția ecologică, 

cu condiția ca utilizarea lor în producția neecologică să fi fost 

autorizată în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului 

Uniunii și, după caz, în conformitate cu dispozițiile naționale 

întemeiate pe dreptul Uniunii. 

Următoarele produse și substanțe menționate la articolul 2 alineatul 

(3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt permise pentru 

utilizare în producția ecologică, cu condiția să fie autorizate în 

conformitate cu regulamentul menționat: 

(a) agenți fitoprotectori, agenți sinergici și coformulanți drept 

componente ale produselor de protecție a plantelor; 

(b) adjuvanții destinați amestecării cu produse de protecție a 

CAPITOLUL III 

NORME DE PRODUCȚIE 

Articolul 9. Norme de producție generale 

(1) Operatorii se conformează normelor de producție generale, 

stabilite în prezentul articol. 

(2) Întreaga exploatație agricolă este gestionată în conformitate cu 

cerințele din prezenta lege, aplicabile producției ecologice. 

(3) În producția ecologică sunt utilizate numai produsele, 

substanțele și ingredientele agricole neecologice pentru alimente 

ecologice prelucrate, care au fost aprobate de Guvern. 

(4) Sunt permise pentru utilizare în producția ecologică, cu condiția 

să fie în conformitate cu Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele 

de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, următoarele produse și substanțe: 

a) agenți fitoprotectori, agenți sinergici și coformulanți drept 

componente ale produselor de protecție a plantelor; 

b) adjuvanții destinați amestecării cu produse de protecție a 

plantelor. 

(5) Radiația ionizantă nu se utilizează pentru tratarea alimentelor 

ecologice sau a hranei ecologice pentru animale și pentru tratarea 

materiilor prime utilizate pentru producerea alimentelor ecologice 

sau a hranei ecologice pentru animale. 
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plantelor. 

Utilizarea în producția ecologică a produselor și substanțelor 

destinate altor scopuri care nu fac obiectul prezentului regulament 

este permisă cu condiția respectării principiilor stabilite în capitolul 

II. 

(4) Radiația ionizantă nu se utilizează pentru tratarea alimentelor 

ecologice sau a hranei ecologice pentru animale și pentru tratarea 

materiilor prime utilizate pentru producerea alimentelor ecologice 

sau a hranei ecologice pentru animale. 

(5) Se interzice utilizarea clonării animalelor și creșterea de animale 

cu poliploidie indusă artificial. 

(6) Se iau măsuri preventive și de precauție, după caz, în fiecare 

etapă a producției, pregătirii și distribuirii. 

(7) În pofida alineatului (2), o exploatație poate fi împărțită în mod 

clar și efectiv în unități de producție separate pentru producția 

ecologică, în conversie și producția neecologică, cu condiția ca, 

pentru unitățile de producție neecologică: 

(a) în ceea ce privește efectivele de animale, să fie implicate specii 

diferite; 

(b) în ceea ce privește plantele, să fie implicate varietăți diferite care 

să poată fi ușor diferențiate. 

În ceea ce privește algele și animalele de acvacultură, pot fi implicate 

aceleași specii, cu condiția să existe o separare clară și efectivă între 

locurile sau unitățile de producție. 

(8)  Prin derogare de la alineatul (7) litera (b), în cazul culturilor 

perene care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, se 

pot implica soiuri care nu pot fi diferențiate cu ușurință sau aceleași 

soiuri, cu condiția ca producția în cauză să facă parte dintr-un plan de 

conversie și cu condiția ca conversia ultimei părți a suprafeței 

aferente producției în cauză la producția ecologică să înceapă cât mai 

repede posibil și să fie finalizată în maximum cinci ani. 

În astfel de cazuri: 

(a) fermierul notifică autoritatea competentă sau, după caz, 

autoritatea de control sau organismul de control, cu cel puțin 48 de 

ore în avans, cu privire la începerea recoltării fiecăruia dintre 

produsele în cauză; 

(b) la încheierea recoltării, fermierul informează autoritatea 

competentă sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de 

control cu privire la cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză 

și cu privire la măsurile luate pentru separarea produselor; 

(c) planul de conversie și măsurile care urmează să fie luate pentru 

asigurarea separării efective și clare trebuie să fie confirmate de 

autoritatea competentă sau, după caz, de autoritatea de control ori de 

(6) Se interzice utilizarea clonării animalelor și creșterea de animale 

cu poliploidie indusă artificial. 

(7) Operatorii vor lua măsuri preventive și de precauție, după caz, 

în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuirii. Măsurile 

preventive și de precauție, care trebuie luate de operatori în fiecare 

etapă a producției, pregătirii și distribuției, sunt aprobate de 

Guvern. 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), o exploatație agricolă 

poate fi împărțită în mod clar și efectiv în unități de producție 

separate pentru producția ecologică, producția în conversie și 

producția neecologică, cu condiția ca, pentru unitățile de producție 

neecologică: 

a) în ceea ce privește efectivele de animale, să fie implicate specii 

diferite; 

b) în ceea ce privește plantele, să fie implicate varietăți diferite care 

să poată fi ușor diferențiate; 

c) în ceea ce privește algele și animalele de acvacultură, pot fi 

implicate aceleași specii, cu condiția să existe o separare clară și 

efectivă între locurile sau unitățile de producție. 

(9) Prin derogare de la alin. (8) lit. b), în cazul culturilor perene care 

necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, se pot implica 

soiuri care nu pot fi diferențiate cu ușurință sau aceleași soiuri, cu 

condiția ca producția în cauză să facă parte dintr-un plan de 

conversie și cu condiția ca conversia ultimei părți a suprafeței 

aferente producției în cauză la producția ecologică să înceapă cât 

mai repede posibil și să fie finalizată în maximum cinci ani. În 

astfel de cazuri: 

a) fermierul notifică organismul de control, cu cel puțin 48 de ore în 

avans, cu privire la începerea recoltării fiecăruia dintre produsele în 

cauză; 

b) la încheierea recoltării, fermierul informează organismul de 

control cu privire la cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză 

și cu privire la măsurile luate pentru separarea produselor; 

c) planul de conversie și măsurile care urmează să fie luate pentru 

asigurarea separării efective și clare trebuie să fie confirmate de 

organismul de control, în fiecare an după începerea aplicării 

planului de conversie. 

(10) Cerințele privind speciile și soiurile diferite prevăzute la alin. 

(8) lit. a) și lit. b) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţămînt şi 

instituţiilor din domeniul cercetării şi inovării, a pepinierelor, a 

multiplicatoarelor de semințe și a operațiunilor de ameliorare. 

(11) Atunci cînd, în cazurile menționate la alineatele (8), (9) și (10), 

nu toate unitățile de producție ale unei exploatații agricole sunt 



organismul de control, în fiecare an după începerea aplicării planului 

de conversie. 

(9) Cerințele privind speciile și soiurile diferite prevăzute la alineatul 

(7) literele (a) și (b) nu se aplică în cazul centrelor de cercetare și 

educaționale, a pepinierelor, a multiplicatoarelor de semințe și a 

operațiunilor de ameliorare. 

(10) Atunci când, în cazurile menționate la alineatele (7), (8) și (9), 

nu toate unitățile de producție ale unei exploatații sunt gestionate în 

temeiul normelor privind producția ecologică, operatorii: 

(a) păstrează produsele utilizate pentru unitățile de producție 

ecologică și în conversie separat de cele utilizate pentru unitățile de 

producție neecologică; 

(b) păstrează produsele provenite din unitățile de producție 

ecologică, din cele de producție în conversie și din cele de producție 

neecologică separat unele de altele; 

(c) țin registre adecvate pentru a demonstra separarea efectivă a 

unităților de producție și a produselor. 

(11)  Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 54, să 

adopte acte delegate care să modifice alineatul (7) de la prezentul 

articol fie prin adăugarea unor norme suplimentare privind 

împărțirea exploatațiilor în unități de producție ecologică, unități de 

producție în conversie și unități de producție neecologică, în special 

în ceea ce privește produsele enumerate în anexa I, fie prin 

modificarea respectivelor norme adăugate. 

gestionate în temeiul normelor privind producția ecologică, 

operatorii: 

a) păstrează produsele utilizate pentru unitățile de producție 

ecologică și în conversie separat de cele utilizate pentru unitățile de 

producție neecologică; 

b) păstrează produsele provenite din unitățile de producție 

ecologică, din cele de producție în conversie și din cele de 

producție neecologică separat unele de altele; 

c) țin registre distincte pentru a demonstra separarea efectivă a 

unităților de producție și a produselor. 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 10 Conversia 

(1) Fermierii și operatorii care produc alge sau animale de 

acvacultură respectă o perioadă de conversie. Pe parcursul întregii 

perioade de conversie, aceștia aplică toate normele privind producția 

ecologică prevăzute în prezentul regulament, în special normele 

aplicabile privind conversia prevăzute în prezentul articol și în anexa 

II. 

(2) Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când 

fermierul sau operatorul care produce alge sau animale de 

acvacultură și-a notificat activitatea autorităților competente, în 

conformitate cu articolul 34 alineatul (1), în statul membru în care își 

desfășoară activitatea și în care exploatația fermierului sau a 

operatorului face obiectul sistemului de control. 

(3) Nici o perioadă anterioară nu poate fi recunoscută retroactiv ca 

făcând parte din perioada de conversie, cu excepția cazului în care: 

(a) parcelele agricole ale operatorului au făcut obiectul unor măsuri 

definite într-un program pus în aplicare în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013 în vederea asigurării că pe parcelele agricole 

respective nu au fost utilizate alte produse sau substanțe decât cele 

Articolul 10. Conversia 

(1) Fermierii sau operatorii care produc produse menționate la art. 2 

alin. (2) respectă o perioadă de conversie. Pe parcursul întregii 

perioade de conversie, aceștia aplică toate normele privind 

producția ecologică prevăzute în prezenta lege, în special normele 

aplicabile privind conversia prevăzute în prezentul articol. 

(2) Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când 

fermierul sau operatorul care produce produsele menționate la art. 2 

alin. (2) și-a notificat activitatea la autoritatea de implementare. 

(3) Nici o perioadă anterioară nu poate fi recunoscută retroactiv ca 

făcînd parte din perioada de conversie, cu excepția cazului în care 

operatorul poate aduce probe că parcelele agricole sunt zone 

naturale sau agricole și că, pe o perioadă de cel puțin trei ani, nu au 

fost tratate cu produse sau substanțe neautorizate pentru utilizarea 

în producția ecologică. 

(4) Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se 

comercializează ca produse ecologice sau ca produse în conversie. 

Următoarele produse obținute în timpul perioadei de conversie și în 

conformitate cu alin. (1) pot fi comercializate ca produse în 
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autorizate pentru producția ecologică; sau 

(b) operatorul poate aduce probe că parcelele agricole sunt zone 

naturale sau agricole și că, pe o perioadă de cel puțin trei ani, nu au 

fost tratate cu produse sau substanțe neautorizate pentru utilizarea în 

producția ecologică. 

(4)  Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se 

comercializează ca produse ecologice sau ca produse în conversie. 

Cu toate acestea, următoarele produse obținute în timpul perioadei de 

conversie și în conformitate cu alineatul (1) pot fi comercializate ca 

produse în conversie: 

(a) materiale de reproducere a plantelor, cu condiția să se fi respectat 

o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni; 

(b) produse alimentare de origine vegetală și produsele destinate 

hranei de origine vegetală, cu condiția ca produsul să conțină numai 

un singur ingredient provenit din culturi agricole și să se fi respectat 

o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni înainte de recoltare. 

(5)  Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 54, să 

adopte acte delegate care să modifice anexa II partea II punctul 1.2.2 

fie prin adăugarea unor norme de conversie pentru alte specii decât 

cele reglementate în anexa II partea II la 17 iunie 2018, fie prin 

modificarea respectivelor norme adăugate. 

(6)  După caz, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care 

specifică documentele care trebuie furnizate în scopul recunoașterii 

retroactive a perioadelor anterioare în conformitate cu alineatul (3) 

de la prezentul articol. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

conversie: 

a) materiale de reproducere a plantelor, cu condiția să se fi respectat 

o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni; 

b) produse alimentare de origine vegetală și produsele destinate 

hranei de origine vegetală, cu condiția ca produsul să conțină numai 

un singur ingredient provenit din culturi agricole și să se fi respectat 

o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni înainte de recoltare. 

(5) Autoritatea competentă aprobă norme privind documentele care 

trebuie furnizate în scopul recunoașterii retroactive a perioadelor 

anterioare în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol. 

(6) Cerințele privind perioada de conversie și definirea perioadei de 

conversie, specifică tipului de cultură sau de producție animalieră, 

se aprobă de Guvern. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 11  Interzicerea utilizării 

OMG-urilor 

(1) Se interzice utilizarea în producția ecologică a OMG-urilor și a 

produselor obținute din OMG-uri și a produselor obținute prin OMG-

uri în alimente sau în hrana pentru animale sau ca alimente, hrană 

pentru animale, adjuvanți tehnologici, produse de protecție a 

plantelor, îngrășăminte, amelioratori de sol, material de reproducere 

a plantelor, microorganisme sau animale. 

(2) În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește 

OMG-urile și produsele obținute din OMG-uri și destinate 

alimentelor sau hranei pentru animale, operatorii se pot baza pe 

etichetele unui produs care au fost aplicate sau furnizate în temeiul 

Directivei 2001/18/CE, al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( 18 ) sau al 

Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 19 ) sau pe orice alt document de însoțire a acestuia. 

Articolul 11. Interzicerea utilizării OMG-urilor 

(1) Se interzice utilizarea în producția ecologică a OMG-urilor, a 

produselor obținute din OMG-uri și a produselor obținute prin 

OMG-uri în alimente sau în hrana pentru animale sau ca alimente, 

hrană pentru animale, adjuvanți tehnologici, produse de protecție a 

plantelor, îngrășăminte, amelioratori de sol, material de reproducere 

a plantelor, microorganisme sau animale. 

(2) În sensul interdicției prevăzute la alin. (1), în ceea ce privește 

OMG-urile și produselor obținute din OMG-uri și destinate 

alimentelor sau hranei pentru animale, operatorii se pot baza pe 

etichetele unui produs care au fost aplicate sau furnizate în 

conformitate cu cerințele specifice de aplicare sau furnizare sau pe 

orice alt document de însoțire a acestuia. 

(3) Operatorii pot presupune că în producția alimentelor sau a 

hranei pentru animale achiziționate nu s-au folosit OMG-uri sau 

produse obținute din OMG-uri, atunci când astfel de produse nu au 
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(3) Operatorii pot presupune că în producția alimentelor sau a hranei 

pentru animale achiziționate nu s-au folosit OMG-uri sau produse 

obținute din OMG-uri atunci când astfel de produse nu au o etichetă 

aplicată sau furnizată sau nu sunt însoțite de un document furnizat în 

conformitate cu actele legislative menționate la alineatul (2), cu 

excepția cazului în care au obținut alte informații indicând faptul că 

etichetarea produselor respective nu este în conformitate cu actele 

legislative menționate. 

(4) În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește 

produsele care nu sunt reglementate de alineatele (2) și (3), operatorii 

care utilizează produse neecologice achiziționate de la terți solicită 

vânzătorului să confirme faptul că produsele respective nu au fost 

obținute din OMG-uri sau prin OMG-uri. 

o etichetă aplicată sau furnizată sau nu sunt însoțite de un document 

furnizat în conformitate cu alin. (2), cu excepția cazului în care au 

obținut alte informații indicând faptul că etichetarea produselor 

respective nu este în conformitate cu actele normative în vigoare. 

(4) În sensul interdicției prevăzute la alin. (1), în ceea ce privește 

produsele care nu sunt reglementate de alineatele (2) și (3), 

operatorii care utilizează produse neecologice achiziționate de la 

terți solicită vânzătorului să confirme faptul că produsele respective 

nu au fost obținute din OMG-uri sau prin OMG-uri. 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 12 Norme privind 

producția vegetală 

(1) Operatorii care produc plante sau produse vegetale respectă, în 

special, normele detaliate prevăzute în partea I din anexa II. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctelor 1.3 și 1.4 din anexa II partea I în ceea ce privește 

derogările; 

(b) punctului 1.8.5 din anexa II partea I în ceea ce privește utilizarea 

materialului de reproducere a plantelor neecologic sau în conversie; 

(c) punctului 1.9.5 din anexa II partea I prin adăugarea unor 

dispoziții suplimentare referitoare la acordurile dintre operatorii 

exploatațiilor agricole sau prin modificarea dispozițiilor respective 

adăugate; 

(d) punctului 1.10.1 din anexa II partea I prin adăugarea unor măsuri 

suplimentare referitoare la gestionarea dăunătorilor și a buruienilor 

sau prin modificarea acestor măsuri adăugate; 

(e) părții I din anexa II fie prin adăugarea unor norme detaliate și 

practici de cultivare suplimentare pentru anumite plante și produse 

vegetale, inclusiv norme pentru semințele germinate, fie prin 

modificarea acestor norme adăugate. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 13 

Dispoziții specifice privind comercializarea materialului de 

reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 

(1)  Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic poate fi comercializat fără respectarea cerințelor privind 

înregistrarea și fără respectarea categoriilor de certificare a 

materialului de prebază, de bază și certificat sau a cerințelor pentru 

alte categorii, care sunt prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 

Articolul 12. Dispoziții specifice privind comercializarea 

materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic 

(1) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic poate fi comercializat fără respectarea cerințelor privind 

înregistrarea și fără respectarea categoriilor de certificare a 

materialului de prebază, de bază și certificat sau a cerințelor pentru 

alte categorii, care sunt prevăzute în actele normative în vigoare. 
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66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 

2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE 

sau în actele adoptate în temeiul directivelor menționate. 

(2)  Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic menționat la alineatul (1) poate fi comercializat în urma 

unei notificări referitoare la materialul eterogen ecologic, din partea 

furnizorului către organismele oficiale competente menționate în 

Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 

2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 

2008/72/CE și 2008/90/CE, utilizând un dosar care să conțină: 

(a) datele de contact ale solicitantului; 

(b) specia și denumirea materialului eterogen ecologic; 

(c) descrierea principalelor caracteristici agronomice și fenotipice 

care sunt comune în acest grup de plante, inclusiv metodele de 

ameliorare, rezultatele testelor privind caracteristicile respective, țara 

de producție și materialul parental utilizat; 

(d) o declarație a solicitantului privind veridicitatea elementelor 

menționate la literele (a), (b) și (c); și 

(e) un eșantion reprezentativ. 

Notificarea respectivă se trimite prin scrisoare recomandată sau prin 

orice alt mijloc de comunicare acceptat de organismele oficiale, cu 

solicitarea confirmării de primire. 

La trei luni de la data indicată pe confirmarea de primire, cu condiția 

să nu fi fost solicitate informații suplimentare sau să nu fi fost 

comunicat furnizorului un refuz oficial din motive ce țin de un dosar 

incomplet ori de nerespectare astfel cum este definită la articolul 3 

punctul 57, se consideră că organismul oficial responsabil a 

confirmat notificarea și conținutul acesteia. 

După confirmarea expresă sau implicită a notificării, organismul 

oficial responsabil poate include pe o listă materialul eterogen 

ecologic notificat. Includerea pe listă menționată se face gratuit 

pentru furnizor. 

Includerea pe listă a oricărui material eterogen ecologic se comunică 

autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei. 

Un astfel de material eterogen ecologic trebuie să respecte cerințele 

din actele delegate adoptate în conformitate cu alineatul (3). 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament prin 

stabilirea de norme privind producția și comercializarea materialului 

de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic din 

anumite genuri sau specii, în ceea ce privește: 

(a) descrierea materialului eterogen ecologic, inclusiv metodele de 

ameliorare și de producție relevante și materialul parental utilizat; 

(2) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic menționat la alin. (1) poate fi comercializat în urma unei 

notificări referitoare la materialul eterogen ecologic, din partea 

furnizorului către autoritatea de implementare, utilizând un dosar 

care să conțină: 

a) datele de contact ale solicitantului; 

b) specia și denumirea materialului eterogen ecologic; 

c) descrierea principalelor caracteristici agronomice și fenotipice 

care sunt comune în acest grup de plante, inclusiv metodele de 

ameliorare, rezultatele testelor privind caracteristicile respective, 

țara de producție și materialul parental utilizat; 

d) o declarație a solicitantului privind veridicitatea elementelor 

menționate la literele a), b) și c); și 

e) un eșantion reprezentativ. 

(3) Notificarea respectivă se trimite prin scrisoare recomandată sau 

prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de autoritatea de 

implementare, cu solicitarea confirmării de primire. 

(4) La expirarea termenului de trei luni de la data indicată pe 

confirmarea de primire, notificării i se aplică regulile acceptării 

tacite, cu condiția să nu fi fost solicitate informații suplimentare sau 

să nu fi fost comunicat furnizorului un refuz oficial din motive ce 

țin de un dosar incomplet ori de nerespectare. 

(5) După confirmarea expresă sau tacită a notificării, autoritatea de 

implementare poate include pe o listă de evidență materialul 

eterogen ecologic notificat. Includerea pe lista menționată se face 

gratuit pentru furnizor.  

(6) Guvernul aprobă norme privind cerințele pe care trebuie să le 

respecte materialul eterogen ecologic, producția și comercializarea 

materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic din anumite genuri sau specii și care vor reglementa, în 

mod special: 

a) descrierea materialului eterogen ecologic, inclusiv metodele de 

ameliorare și de producție relevante și materialul parental utilizat; 

b) cerințele minime de calitate pentru loturile de semințe, inclusiv 

identitatea, puritatea specifică, capacitatea de germinare și calitatea 

sanitară; 

c) etichetarea și ambalarea; 

d) informațiile și eșantioanele de producție care trebuie să fie 

păstrate de operatorii profesioniști; 

e) după caz, întreținerea materialului eterogen ecologic. 



(b) cerințele minime de calitate pentru loturile de semințe, inclusiv 

identitatea, puritatea specifică, capacitatea de germinare și calitatea 

sanitară; 

(c) etichetarea și ambalarea; 

(d) informațiile și eșantioanele de producție care trebuie să fie 

păstrate de operatorii profesioniști; 

(e) după caz, întreținerea materialului eterogen ecologic. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 14 Norme privind 

producția animalieră 

(1) Operatorii care cresc animale se conformează, în special, 

normelor detaliate de producție prevăzute în anexa II partea II și în 

orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) de la 

prezentul articol. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctelor 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 și 1.3.4.4.3 din anexa II partea II prin 

reducerea procentajelor în ceea ce privește originea animalelor odată 

ce s-a constatat disponibilitatea suficientă a animalelor ecologice pe 

piața Uniunii; 

(b) punctului 1.6.6 din anexa II partea II în ceea ce privește limita de 

azot ecologic aferentă densității totale a efectivelor; 

(c) punctului 1.9.6.2 litera (b) din anexa II partea II în ceea ce 

privește hrănirea coloniilor de albine; 

(d) punctului 1.9.6.3 literele (b) și (e) din anexa II partea II în ceea ce 

privește tratamentele acceptabile pentru dezinfectarea stupinelor și 

metodele și tratamentele pentru combaterea lui Varroa destructor; 

(e) părții II din anexa II fie prin adăugarea unor norme detaliate 

referitoare la producția animalieră, pentru alte specii decât cele 

reglementate în partea menționată, la 17 iunie 2018, fie prin 

modificarea respectivelor norme adăugate, în ceea ce privește: 

(i) derogările referitoare la originea animalelor; 

(ii) alimentația; 

(iii) practicile de adăpostire și de creștere; 

(iv) asistența medicală; 

(v) bunăstarea animalelor. 

(3)  Comisia adoptă, după caz, acte de punere în aplicare referitoare 

la anexa II partea II, prin care stabilește norme privind: 

(a) perioada minimă care trebuie respectată pentru hrănirea cu lapte 

matern a animalelor alăptate, menționată la punctul 1.4.1 litera (g); 

(b) densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele 

interioare și exterioare, care trebuie respectate în cazul anumitor 

specii de animale pentru a asigura respectarea nevoilor de dezvoltare, 

fiziologice și etologice ale animalelor, în conformitate cu punctele 
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1.6.3, 1.6.4 și 1.7.2; 

(c) caracteristicile și cerințele tehnice legate de suprafața minimă 

pentru suprafețele interioare și exterioare; 

(d) caracteristicile și cerințele tehnice legate de clădirile și țarcurile 

pentru toate speciile de animale, altele decât albinele, pentru a 

asigura respectarea nevoilor de dezvoltare, fiziologice și etologice 

ale animalelor, în conformitate cu punctul 1.7.2; 

(e) cerințele legate de vegetație și caracteristicile instalațiilor 

protejate și ale suprafețelor în aer liber. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 15 Norme de producție 

aplicabile algelor și animalelor de acvacultură 

(1) Operatorii care produc alge și animale de acvacultură respectă, în 

special, normele detaliate de producție prevăzute în anexa II partea 

III și în orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) de la 

prezentul articol. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctului 3.1.3.3 din anexa II partea III în ceea ce privește hrana 

pentru animalele de acvacultură carnivore; 

(b) punctului 3.1.3.4 din anexa II partea III prin adăugarea unor 

norme specifice suplimentare privind hrana pentru anumite animale 

de acvacultură sau prin modificarea acestor norme adăugate; 

(c) punctului 3.1.4.2 din anexa II partea III în ceea ce privește 

tratamentele veterinare pentru animalele de acvacultură; 

(d) părții III din anexa II fie prin adăugarea unor condiții 

suplimentare detaliate în cazul fiecărei specii pentru gestionarea 

genitorilor, ameliorare și producția de efective tinere, fie prin 

modificarea acestor condiții detaliate adăugate. 

(3) După caz, Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea 

stabilirii unor norme detaliate pentru fiecare specie sau grup de 

specii în ceea ce privește densitatea efectivelor și caracteristicile 

specifice pentru sistemele de producție și sistemele de reținere, 

pentru a asigura îndeplinirea nevoilor specifice ale fiecărei specii. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(4)  În sensul prezentului articol și al partea III din anexa II, 

„densitatea efectivelor” înseamnă greutatea în viu a animalelor de 

acvacultură pe metru cub de apă în orice moment din timpul fazei de 

îngrășare, iar în cazul peștilor plați și al creveților, greutatea pe metru 

pătrat de suprafață. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 16 Norme de producție 

privind alimentele prelucrate 

(1)  Operatorii care produc alimente prelucrate respectă, în special, 

normele detaliate de producție prevăzute în anexa II partea IV și în 

orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) din 

prezentul articol. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctului 1.4 din anexa II partea IV în ceea ce privește măsurile 

de precauție și măsurile preventive care trebuie luate de operatori; 

(b) punctului 2.2.2 din anexa II partea IV în ceea ce privește tipul și 

compoziția produselor și substanțelor a căror utilizare în alimentele 

prelucrate este permisă, precum și condițiile în care pot fi folosite; 

(c) punctului 2.2.4 din anexa II partea IV în ceea ce privește 

calcularea procentului de ingrediente agricole menționat la articolul 

30 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) și litera (b) punctul (i), inclusiv 

aditivii alimentari autorizați în temeiul articolului 24 pentru utilizare 

în producția ecologică, care sunt considerați ingrediente agricole în 

sensul unui astfel de calcul. 

Actele delegate respective nu includ posibilitatea de a utiliza 

substanțe aromatizante sau preparate aromatizante care nu sunt nici 

naturale, în sensul articolului 16 alineatele (2), (3) și (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 20 ), și nici ecologice. 

(3)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care 

stabilește tehnicile autorizate în prelucrarea produselor alimentare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 17 Norme de producție 

privind hrana prelucrată pentru animale 

(1)  Operatorii care produc hrană prelucrată pentru animale respectă, 

în special, normele detaliate de producție prevăzute în anexa II partea 

V și în orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) de la 

prezentul articol. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a punctului 1.4 din anexa II partea V 

prin adăugarea de măsuri preventive și de precauție suplimentare 

care trebuie luate de operatori sau prin modificarea respectivelor 

măsuri adăugate. 

(3)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care 

stabilește tehnicile autorizate pentru utilizarea în prelucrarea 

produselor destinate alimentației animale. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 18 Norme de producție 

privind vinul 

(1) Operatorii care produc produse în sectorul vitivinicol respectă în 

special normele de producție detaliate prevăzute în partea VI din 

anexa II. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctului 3.2 din anexa II partea VI prin adăugarea unor practici, 

procese și tratamente enologice suplimentare care sunt interzise sau 

prin modificarea respectivelor elemente adăugate; 

(b) punctului 3.3 din anexa II partea VI. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 19 Norme de producție 

privind drojdia utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale 

(1)  Operatorii care produc drojdie destinată utilizării ca aliment sau 

ca hrană pentru animale respectă în special normele de producție 

detaliate prevăzute în partea VII din anexa II. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a punctului 1.3 din anexa II partea 

VII prin adăugarea de norme detaliate suplimentare referitoare la 

producția de drojdie sau prin modificarea respectivelor norme 

adăugate. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 20 

Absența unor norme de producție specifice pentru anumite 

specii de animale și specii de animale de acvacultură 

Până la adoptarea: 

(a) unor norme generale suplimentare pentru alte specii de animale 

decât cele reglementate la punctul 1.9 din anexa II partea II, în 

conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (e); 

(b) actelor de punere în aplicare menționate la articolul 14 alineatul 

(3) pentru specii de animale; sau a 

(c) actelor de punere în aplicare menționate la articolul 15 alineatul 

(3) pentru specii sau grupuri de specii de animale de acvacultură, 

un stat membru poate aplica norme de producție detaliate la nivel 

național pentru anumite specii sau grupuri de specii de animale cu 

privire la elementele care trebuie să facă obiectul măsurilor 

menționate la literele (a), (b) și (c), cu condiția ca normele naționale 

respective să fie în conformitate cu prezentul regulament și să nu 

interzică, restricționeze sau împiedice introducerea pe piață de 

produse care au fost produse în afara teritoriului lor și care respectă 

prezentul regulament. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 21 Norme de producție  Neprel  Prevederile  



pentru produse care nu se încadrează în categoriile de produse 

menționate la articolele 12-19 

(1) Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 54, să 

adopte acte delegate care să modifice anexa II fie prin adăugarea 

unor norme de producție detaliate, precum și a unor norme privind 

obligația de conversie, pentru produsele care nu se încadrează în 

categoriile de produse menționate la articolele 12-19, fie prin 

modificarea acestor norme adăugate. 

Actele delegate respective se bazează pe obiectivele și pe principiile 

producției ecologice prevăzute în capitolul II și respectă normele de 

producție generale prevăzute la articolele 9, 10 și 11, precum și 

normele de producție detaliate existente, prevăzute pentru produse 

similare în anexa II. Actele delegate stabilesc cerințe privind în mod 

special tratamente, practici și factori de producție care sunt permise 

sau interzise sau perioade de conversie pentru produsele în cauză. 

(2) În absența normelor de producție detaliate menționate la alineatul 

(1): 

(a) operatorii, în ceea ce privește produsele menționate la alineatul 

(1), se conformează principiilor prevăzute la articolele 5 și 6 și, 

mutatis mutandis, principiilor prevăzute la articolul 7, precum și 

normelor de producție generale prevăzute la articolele 9-11; 

(b) în ceea ce privește produsele menționate la alineatul (1), statele 

membre pot aplica norme de producție detaliate la nivel național cu 

condiția ca acestea să fie în conformitate cu prezentul regulament și 

să nu interzică, restricționeze sau împiedice introducerea pe piață de 

produse care au fost produse în afara teritoriului lor și care respectă 

prezentul regulament. 
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Articolul 22 Adoptarea unor norme de producție excepționale 

(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament prin 

stabilirea: 

(a) criteriilor de calificare a unei situații drept circumstanță 

catastrofală generată de un „fenomen climatic nefavorabil”, „boli ale 

animalelor”, un „incident de mediu”, un „dezastru natural” sau un 

„eveniment catastrofal”, astfel cum sunt definite la articolul 2 

alineatul (1) literele (h), (i), (j), (k) și, respectiv, (l) din Regulamentul 

(UE) nr. 1305/2013, precum și orice situație asemănătoare; 

(b) unor norme specifice, inclusiv o posibilă derogare de la prezentul 

regulament, referitoare la modul în care statele membre trebuie să 

trateze astfel de circumstanțe catastrofale în cazul în care decid să 

aplice prezentul articol; și 

(c) norme specifice privind monitorizarea și raportarea în astfel de 

cazuri. 

Articolul 13. Adoptarea unor norme de producție excepționale 

(1) În cazul existenței unor criterii de calificare a unei situații drept 

circumstanță catastrofală generată de un „fenomen climatic 

nefavorabil”, „boli ale animalelor”, un „incident de mediu”, un 

„dezastru natural” sau un „eveniment catastrofal”, autoritatea de 

implementare declară instituirea circumstanțelor catastrofale sau de 

risc în agricultur a ecologică. 

(2) Autoritatea competentă: 

a) elaborează şi aprobă: 

- criteriile de calificare a unei situații drept circumstanță 

catastrofală generată de un „fenomen climatic nefavorabil”, „boli 

ale animalelor”, un „incident de mediu”, un „dezastru natural” sau 

un „eveniment catastrofal”, precum și orice situație asemănătoare; 

- norme specifice, inclusiv o posibilă derogare de la prezenta lege, 

referitoare la modul în care trebuie tratate astfel de circumstanțe 

catastrofale; 

Compat
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Aceste criterii și norme fac obiectul principiilor producției ecologice 

stabilite în capitolul II. 

(2) În cazurile în care un stat membru a recunoscut oficial un 

eveniment ca dezastru natural, astfel cum se menționează la articolul 

18 alineatul (3) sau la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 

(UE) nr. 1305/2013, iar evenimentul respectiv face imposibilă 

respectarea normelor de producție prevăzute în prezentul regulament, 

statul membru respectiv poate acorda derogări de la normele de 

producție pentru o perioadă limitată, până când producția ecologică 

poate fi restabilită, sub rezerva respectării principiilor prevăzute în 

capitolul II și a oricărui act delegat adoptat în conformitate cu 

alineatul (1). 

(3) Statele membre pot adopta măsuri în conformitate cu actul 

delegat menționat la alineatul (1), pentru a permite producției 

ecologice să continue sau să reînceapă în eventualitatea unor 

circumstanțe catastrofale. 

- norme specifice privind monitorizarea și raportarea în astfel de 

cazuri. 

b) stabileşte, în cazul în care a avut loc un dezastru natural, iar 

evenimentul respectiv face imposibilă respectarea normelor de 

producție prevăzute în prezenta lege, derogări de la normele de 

producție pentru o perioadă limitată, până când producția ecologică 

poate fi restabilită. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 23 

Colectarea, ambalarea, transportul și depozitarea 

(1) Operatorii se asigură că produsele ecologice și produsele în 

conversie se colectează, se ambalează, se transportă și se 

depozitează în conformitate cu normele prevăzute în anexa III. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a: 

(a) secțiunii 2 din anexa III; 

(b) secțiunilor 3, 4 și 6 din anexa III prin adăugarea unor norme 

speciale suplimentare privind transportul și primirea produselor în 

cauză sau prin modificarea respectivelor norme adăugate. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 24 

Autorizarea produselor și a substanțelor pentru utilizare în 

producția ecologică 

(1) Comisia poate autoriza anumite produse și substanțe pentru a fi 

utilizate în producția ecologică, incluzând toate produsele și 

substanțele astfel autorizate pe liste supuse restricțiilor, în 

următoarele scopuri: 

(a) ca substanțe active care să fie utilizate în produse de protecție a 

plantelor; 

(b) ca îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți; 

(c) ca materii prime pentru hrana pentru animale de origine vegetală 

sau animală ori provenite din alge sau drojdie sau ca materii prime 

pentru hrana pentru animale de origine microbiană ori minerală; 

(d) ca aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici; 

(e) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, a cuștilor, a 

Articolul 15. Produsele și substanțele permise pentru utilizare în 

producția ecologică 

(1) Produsele și substanțele, pasibile a fi utilizate în producția 

ecologică, sunt aprobate prin hotărîre de Guvern, care va include pe 

o listă limitativă produsele și substanțele care pot fi utilizate în 

cadrul agriculturii ecologice în următoarele scopuri: 

a) ca substanțe active care să fie utilizate în produse de protecție a 

plantelor; 

b) ca îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți; 

c) ca materii prime pentru hrana pentru animale de origine vegetală 

sau animală ori provenite din alge sau drojdie sau ca materii prime 

pentru hrana pentru animale de origine microbiană ori minerală; 

d) ca aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici; 

e) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, a cuștilor, 

a rezervoarelor, a bazinelor lungi, a clădirilor sau a instalațiilor 
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rezervoarelor, a bazinelor lungi (raceways), a clădirilor sau a 

instalațiilor utilizate pentru producția animalieră; 

(f) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și a 

instalațiilor utilizate pentru producția vegetală, inclusiv pentru 

depozitarea într-o exploatație agricolă; 

(g) ca produse de curățare și dezinfectare a spațiilor de prelucrare și 

depozitare. 

(2)  În plus față de produsele și substanțele autorizate în conformitate 

cu alineatul (1), Comisia poate autoriza anumite produse și substanțe 

pentru a fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate și 

de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale, incluzând 

toate produsele și substanțele astfel autorizate pe liste supuse 

restricțiilor, în următoarele scopuri: 

(a) ca aditivi pentru alimente și adjuvanți tehnologici; 

(b) ca ingrediente agricole neecologice care se utilizează pentru 

producția de alimente ecologice prelucrate; 

(c) ca adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse 

pe bază de drojdie. 

(3)  Autorizarea produselor și substanțelor menționate la alineatul (1) 

pentru utilizarea în producția ecologică se face cu respectarea 

principiilor stabilite în capitolul II și cu îndeplinirea criteriilor 

următoare, care se evaluează în ansamblu: 

(a) produsele și substanțele respective sunt esențiale pentru 

menținerea producției și pentru utilizarea prevăzută; 

(b) toate produsele și substanțele respective sunt de origine vegetală, 

animală, microbiană ori minerală sau provenite din alge, cu excepția 

cazurilor în care produsele sau substanțele provenite din astfel de 

surse nu sunt disponibile în cantități sau la calități suficiente sau dacă 

nu există alternative; 

(c) în cazul produselor menționate la alineatul (1) litera (a): 

(i) utilizarea lor este esențială pentru controlul unui dăunător pentru 

care nu sunt disponibile alternative biologice, fizice sau de 

ameliorare, nici alte metode de cultivare sau practici de gestionare 

eficace; 

(ii) dacă astfel de produse nu sunt de origine vegetală, animală, 

microbiană ori minerală sau provenite din alge și nu sunt identice cu 

forma lor naturală, condițiile lor de utilizare exclud orice contact 

direct cu părțile comestibile ale plantei; 

(d) în cazul produselor menționate la alineatul (1) litera (b), utilizarea 

lor este esențială pentru creșterea sau menținerea fertilității solului 

sau pentru îndeplinirea cerințelor nutriționale specifice ale culturilor 

sau în scopuri specifice de ameliorare a solului; 

(e) în cazul produselor menționate la alineatul (1) literele (c) și (d): 

utilizate pentru producția animalieră; 

f) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și a 

instalațiilor utilizate pentru producția vegetală, inclusiv pentru 

depozitarea într-o exploatație agricolă; 

g) ca produse de curățare și dezinfectare a spațiilor de prelucrare și 

depozitare. 

(2) Guvernul aprobă anumite produse și substanțe ce sunt permise 

pentru a fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate și 

de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale, 

incluzând toate produsele și substanțele astfel permise pe liste 

supuse restricțiilor, în următoarele scopuri: 

a) ca aditivi pentru alimente și adjuvanți tehnologici; 

b) ca ingrediente agricole neecologice care se utilizează pentru 

producția de alimente ecologice prelucrate; 

c) ca adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse 

pe bază de drojdie. 

(3) Aprobarea produselor și substanțelor menționate la alin. (1) 

pentru utilizarea în producția ecologică se face cu respectarea 

principiilor stabilite în Capitolul II și cu îndeplinirea criteriilor 

următoare, care se evaluează în ansamblu: 

a) produsele și substanțele respective sunt esențiale pentru 

menținerea producției și pentru utilizarea prevăzută; 

b) toate produsele și substanțele respective sunt de origine vegetală, 

animală, microbiană ori minerală sau provenite din alge, cu 

excepția cazurilor în care produsele sau substanțele provenite din 

astfel de surse nu sunt disponibile în cantități sau la calități 

suficiente sau dacă nu există alternative; 

c) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. a): 

- utilizarea lor este esențială pentru controlul unui dăunător pentru 

care nu sunt disponibile alternative biologice, fizice sau de 

ameliorare, nici alte metode de cultivare sau practici de gestionare 

eficace; 

- dacă astfel de produse nu sunt de origine vegetală, animală, 

microbiană ori minerală sau provenite din alge și nu sunt identice 

cu forma lor naturală, condițiile lor de utilizare exclud orice contact 

direct cu părțile comestibile ale plantei; 

d) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. b), utilizarea lor 

este esențială pentru creșterea sau menținerea fertilității solului sau 

pentru îndeplinirea cerințelor nutriționale specifice ale culturilor 

sau în scopuri specifice de ameliorare a solului; 

e) în cazul produselor menționate la alin. (1) lit. c) și lit. d): 

- utilizarea lor este necesară pentru menținerea sănătății, a 

bunăstării și a vitalității animalelor și contribuie la un regim 



(i) utilizarea lor este necesară pentru menținerea sănătății, a 

bunăstării și a vitalității animalelor și contribuie la un regim 

alimentar adecvat ce răspunde necesităților fiziologice și 

comportamentale ale speciilor în cauză sau utilizarea lor este 

necesară pentru producerea sau conservarea hranei pentru animale 

deoarece producția sau conservarea hranei pentru animale este 

imposibilă fără utilizarea acestor substanțe; 

(ii) hrana pentru animale de origine minerală, oligoelementele, 

vitaminele sau provitaminele au origine naturală, cu excepția 

cazurilor în care produsele sau substanțele provenite din astfel de 

surse nu sunt disponibile în cantitatea sau la calitatea suficientă sau 

dacă nu există alternative; 

(iii) utilizarea de materii prime neecologice, de origine vegetală sau 

animală, pentru hrana pentru animale este necesară deoarece 

materiile prime pentru hrana pentru animale, de origine vegetală sau 

animală, produse în conformitate cu normele de producție ecologică 

nu sunt disponibile în cantitate suficientă; 

(iv) utilizarea de mirodenii, plante aromatice și melase neecologice 

este necesară deoarece produsele respective nu sunt disponibile în 

formă ecologică, trebuie să fie produse sau pregătite fără solvenți 

chimici și utilizarea lor este limitată la 1 % din rația de hrană pentru 

o anumită specie, calculată anual ca procent din substanța uscată din 

hrana pentru animale de origine agricolă. 

(4)  Autorizarea produselor și substanțelor menționate la alineatul (2) 

pentru utilizarea în producția de alimente ecologice prelucrate sau 

pentru producția de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru 

animale se face cu respectarea principiilor stabilite în capitolul II și 

cu îndeplinirea criteriilor următoare, care se evaluează în ansamblu: 

(a) nu sunt disponibile produse sau substanțe alternative autorizate în 

conformitate cu prezentul articol sau tehnologii conforme cu 

prezentul regulament; 

(b) fără recurgerea la aceste produse și substanțe, ar fi imposibilă 

producerea sau conservarea alimentelor sau îndeplinirea anumitor 

cerințe referitoare la regimul alimentar prevăzute în temeiul 

legislației Uniunii; 

(c) se găsesc în natură și este posibil să fi făcut obiectul unor procese 

exclusiv mecanice, fizice, biologice, enzimatice sau microbiene, cu 

excepția cazului în care produsele sau substanțele din astfel de surse 

nu sunt disponibile în cantități sau la calități suficiente; 

(d) ingredientul ecologic nu este disponibil în cantități suficiente. 

(5)  Autorizarea utilizării unor produse și substanțe obținute prin 

sinteză chimică în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul 

articol este limitată strict la cazurile în care utilizarea factorilor de 

alimentar adecvat ce răspunde necesităților fiziologice și 

comportamentale ale speciilor în cauză sau utilizarea lor este 

necesară pentru producerea sau conservarea hranei pentru animale, 

deoarece producția sau conservarea hranei pentru animale este 

imposibilă fără utilizarea acestor substanțe; 

- hrana pentru animale de origine minerală, oligoelementele, 

vitaminele sau provitaminele au origine naturală, cu excepția 

cazurilor în care produsele sau substanțele provenite din astfel de 

surse nu sunt disponibile în cantitatea sau la calitatea suficientă sau 

dacă nu există alternative; 

- utilizarea de materii prime neecologice, de origine vegetală sau 

animală, pentru hrana pentru animale este necesară deoarece 

materiile prime pentru hrana pentru animale, de origine vegetală 

sau animală, produse în conformitate cu normele de producție 

ecologică nu sunt disponibile în cantitate suficientă; 

- utilizarea de mirodenii, plante aromatice și melase neecologice 

este necesară deoarece produsele respective nu sunt disponibile în 

formă ecologică, trebuie să fie produse sau pregătite fără solvenți 

chimici și utilizarea lor este limitată la 1 % din rația de hrană pentru 

o anumită specie, calculată anual ca procent din substanța uscată 

din hrana pentru animale de origine agricolă. 

(4) Aprobarea produselor și substanțelor, menționate la alin. (2), 

pentru utilizarea în producția de alimente ecologice prelucrate sau 

pentru producția de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru 

animale se face cu respectarea principiilor stabilite în Capitolul II și 

cu îndeplinirea următoarelor criterii, care se evaluează în ansamblu: 

a) nu sunt disponibile produse sau substanțe alternative permise în 

conformitate cu prezentul articol sau tehnologii conforme cu 

prezenta lege; 

b) fără recurgerea la aceste produse și substanțe, ar fi imposibilă 

producerea sau conservarea alimentelor sau îndeplinirea anumitor 

cerințe referitoare la regimul alimentar prevăzute în temeiul actelor 

normative  în vigoare; 

c) se găsesc în natură și este posibil să fi făcut obiectul unor procese 

exclusiv mecanice, fizice, biologice, enzimatice sau microbiene, cu 

excepția cazului în care produsele sau substanțele din astfel de surse 

nu sunt disponibile în cantități sau la calități suficiente; 

d) ingredientul ecologic nu este disponibil în cantități suficiente. 

(5) Normele privind evaluarea produselor de uz fitosanitar și 

fertilizanților pentru utilizare în agricultura ecologică și 

introducerea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al 

fertilizanţilor, se vor aproba de Guvern. 



producție externi menționați la articolul 5 litera (g) ar contribui la 

impacturi inacceptabile asupra mediului. 

(6)  Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 54, să 

adopte acte delegate de modificare a alineatelor (3) și (4) din 

prezentul articol prin adăugarea de criterii suplimentare pentru 

autorizarea pentru produsele și substanțele menționate la alineatele 

(1) și (2) din prezentul articol, destinate utilizării în producția 

ecologică în general și în producția de alimente ecologice prelucrate 

în special, precum și adăugarea de criterii suplimentare pentru 

retragerea unei astfel de autorizări, sau prin modificarea respectivelor 

criterii adăugate. 

(7)  În cazul în care un stat membru consideră că un produs sau o 

substanță ar trebui să fie inclus(ă) în sau retras(ă) din listele de 

produse și substanțe autorizate menționate la alineatele (1) și (2) sau 

că specificațiile de utilizare menționate în normele de producție ar 

trebui modificate, acesta asigură transmiterea oficială către Comisie 

și celelalte state membre a unui dosar care motivează includerea, 

retragerea sau alte modificări și care este disponibil public, sub 

rezerva legislației naționale și a Uniunii privind protecția datelor. 

Comisia publică orice cerere de tipul celor menționate în prezentul 

alineat. 

(8) Comisia revizuiește cu regularitate listele menționate la prezentul 

articol. 

Lista de ingrediente neecologice menționată la alineatul (2) litera (b) 

se revizuiește cel puțin o dată pe an. 

(9) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind autorizarea sau 

retragerea autorizării unor produse și substanțe în conformitate cu 

alineatele (1) și (2), care pot fi utilizate în producția ecologică în 

general și în producția de alimente ecologice prelucrate în special, și 

stabilește procedurile care trebuie urmate pentru autorizare și listele 

cu astfel de produse și substanțe, precum și, după caz, descrierea 

acestora, cerințele referitoare la compoziția lor și condițiile de 

utilizare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 25 Autorizarea de către 

statele membre a unor ingrediente agricole neecologice pentru 

alimente ecologice prelucrate 

(1) În cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura accesul 

la anumite ingrediente agricole și în cazul în care astfel de 

ingrediente nu sunt disponibile sub formă ecologică în cantitate 

suficientă, un stat membru poate, la cererea unui operator, să 

autorizeze cu titlu provizoriu utilizarea de ingrediente agricole 
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neecologice pentru producția de alimente ecologice prelucrate pe 

teritoriul său pentru o perioadă de maxim șase luni. Autorizația 

respectivă se aplică tuturor operatorilor din statul membru respectiv. 

(2) Statul membru notifică de îndată Comisiei și celorlalte state 

membre, prin intermediul unui sistem informatic care permite 

schimbul de documente și de informații pus la dispoziție de Comisie, 

orice autorizație acordată pentru teritoriul său în conformitate cu 

alineatul (1). 

(3) Statul membru poate prelungi autorizația prevăzută la alineatul 

(1) de maximum două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de șase 

luni, dacă niciun alt stat membru nu a formulat obiecții indicând, prin 

intermediul sistemului menționat la alineatul (2), că astfel de 

ingrediente sunt disponibile sub formă ecologică în cantități 

suficiente. 

(4) O autoritate de control sau un organism de control recunoscut în 

conformitate cu articolul 46 alineatul (1) poate acorda o autorizație 

provizorie, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul 

articol, pentru o perioadă de maximum șase luni operatorilor din țări 

terțe care solicită o astfel de autorizație și care fac obiectul 

controalelor efectuat de autoritatea de control sau organismul de 

control respectiv, cu respectarea condițiilor de la alineatul menționat 

în țara terță în cauză. Autorizația poate fi prelungită de maximum 

două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de șase luni. 

(5)  În cazul în care, după două prelungiri ale autorizației provizorii, 

un stat membru consideră, pe baza unor informații obiective, că 

disponibilitatea unor astfel de ingrediente sub formă ecologică 

rămâne insuficientă pentru a satisface nevoile calitative și cantitative 

ale operatorilor, acesta poate înainta o solicitare Comisiei în 

conformitate cu articolul 24 alineatul (7). 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 26 Culegerea datelor 

referitoare la disponibilitatea pe piață a materialului de 

reproducere a plantelor ecologic și în conversie, a animalelor 

ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice 

(1)  Fiecare stat membru se asigură că este instituită o bază de date 

actualizată în mod regulat pentru constituirea unei liste a materialului 

de reproducere a plantelor ecologic și în conversie, cu excepția 

plantulelor, dar incluzând cartofii de sămânță, care este disponibil pe 

teritoriul său. 

(2)  Statele membre instituie sisteme care permit operatorilor care 

comercializează material de reproducere a plantelor ecologic sau în 

conversie sau animale ecologice sau animale tinere de acvacultură 

ecologice și care sunt în măsură să le furnizeze în cantități suficiente 

și într-un termen rezonabil, să publice voluntar și gratuit următoarele 

Articolul 14. Baza de date a materialului ecologic și în conversie 

de reproducere a plantelor, a animalelor ecologice și a animalelor 

tinere de acvacultură ecologice 

(1) Autoritatea de implementare instituie o bază de date, actualizată 

în mod regulat, pentru stabilirea listei materialului ecologic și în 

conversie de reproducere a plantelor, cu excepția plantulelor, dar 

incluzând cartofii de sămânță. 

(2) Baza de date va permite operatorilor care comercializează 

material ecologice sau în conversie de reproducere a plantelor sau 

animale ecologice sau animale tinere de acvacultură ecologice și 

care sunt în măsură să le furnizeze în cantități suficiente și într-un 

termen rezonabil, să publice voluntar și gratuit următoarele 

informații, împreună cu numele lor și cu datele lor de contact: 

a) materialul ecologic și în conversie disponibil de reproducere a 
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informații, împreună cu numele lor și cu datele lor de contact: 

(a) materialul de reproducere a plantelor ecologic și în conversie 

disponibil, cum ar fi materialul de reproducere a plantelor din 

material eterogen ecologic sau din soiuri ecologice adecvate 

producției ecologice, cu excepția plantulelor, dar incluzând cartofii 

de sămânță; cantitatea în greutate a materialului respectiv și perioada 

anului în care este disponibil; un astfel de material se include pe listă 

cel puțin cu denumirea sa științifică latină; 

(b) animalele ecologice pentru care poate fi acordată o derogare, în 

conformitate cu partea II punctul 1.3.4.4 din anexa II; numărul 

animalelor disponibile, defalcat pe sexe; informații, dacă sunt 

relevante, referitoare la diferitele specii de animale în ceea ce 

privește rasele și tulpinile disponibile; rasele de animale, vârsta 

animalelor și orice altă informație relevantă; 

(c) animalele tinere de acvacultură ecologice disponibile pe 

exploatație și starea de sănătate a acestora, în conformitate cu 

Directiva 2006/88/CE a Consiliului ( 21 ), și capacitatea de producție 

pentru fiecare specie de acvacultură. 

(3) Statele membre pot, de asemenea, să instituie sisteme care să 

permită operatorilor care comercializează rase și tulpini adaptate la 

producția ecologică în conformitate cu punctul 1.3.3 din anexa II 

partea II sau puicuțe ecologice și care sunt în măsură să furnizeze 

respectivele animale în cantități suficiente și într-un termen rezonabil 

să publice voluntar și gratuit informațiile relevante, împreună cu 

numele și datele de contact. 

(4)  Operatorii care aleg să includă informațiile privind materialul de 

reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de 

acvacultură în sistemele menționate la alineatele (2) și (3) se asigură 

că informațiile sunt actualizate cu regularitate și se asigură că 

informațiile sunt retrase de pe liste odată ce materialul de 

reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de 

acvacultură nu mai sunt disponibile. 

(5)  În scopul respectării dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), 

statele membre pot continua să utilizeze sistemele de informații 

relevante deja existente. 

(6)  Comisia pune la dispoziția publicului, pe un site dedicat al 

Comisiei, un link către fiecare dintre bazele de date sau sistemele 

naționale, permițând astfel utilizatorilor să aibă acces la astfel de 

baze de date sau sisteme în întreaga Uniune. 

(7)  Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să 

furnizeze: 

(a) detaliile tehnice pentru instituirea și întreținerea bazelor de date 

menționate la alineatul (1), precum și a sistemelor menționate la 

plantelor, cum ar fi materialul de reproducere a plantelor din 

material eterogen ecologic sau din soiuri ecologice adecvate 

producției ecologice, cu excepția plantulelor, dar incluzând cartofii 

de sămânță; cantitatea în greutate a materialului respectiv și 

perioada anului în care este disponibil; un astfel de material se 

include pe listă cel puțin cu denumirea sa științifică latină; 

b) animalele ecologice pentru care poate fi acordată o derogare, în 

cazul în care datele colectate arată că nu sunt îndeplinite nevoile 

calitative sau cantitative ale fermierilor cu privire la animalele 

ecologice, numărul animalelor disponibile, defalcat pe sexe; 

informații, dacă sunt relevante, referitoare la diferitele specii de 

animale în ceea ce privește rasele și tulpinile disponibile; rasele de 

animale, vârsta animalelor și orice altă informație relevantă; 

c) animalele tinere de acvacultură ecologice disponibile pe 

exploatație și starea de sănătate a acestora și capacitatea de 

producție pentru fiecare specie de acvacultură. 

(3) Autoritatea de implementare, de asemenea, va institui un sistem 

care să permită operatorilor care comercializează rase și tulpini 

adaptate la producția ecologică, conform normelor aprobate de 

Guvern, sau puicuțe ecologice și care sunt în măsură să furnizeze 

respectivele animale în cantități suficiente și într-un termen 

rezonabil să publice voluntar și gratuit informațiile relevante, 

împreună cu numele și datele de contact. 

(4) Operatorii care aleg să includă informațiile privind materialul de 

reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de 

acvacultură, în baza de date menționată la alin. (2) și alin. (3) se 

asigură că informațiile sunt actualizate cu regularitate și se asigură 

că informațiile sunt retrase de pe liste odată ce materialul de 

reproducere a plantelor, animalele sau animalele tinere de 

acvacultură nu mai sunt disponibile. 

(5) Pentru implementarea alineatelor (1), (2) și (3), autoritatea de 

implementare poate să utilizeze sistemele de informații relevante 

deja existente. 

(6) Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului, pe site-ul 

propriu, un link către fiecare dintre bazele de date, permițând astfel 

utilizatorilor să aibă acces la astfel de baze de date. 

(7) Guvernul va aproba acte de punere în aplicare, prin care se 

stabilesc: 

a) detaliile tehnice pentru instituirea și întreținerea bazelor de date 

menționate la alin. (1) și alin. (2); 

b) specificații în ceea ce privește colectarea informațiilor 

menționate la alin. (1) și alin. (2); 

c) specificații cu privire la modalitățile de participare la bazele de 



alineatul (2); 

(b) specificații în ceea ce privește colectarea informațiilor menționate 

la alineatele (1) și (2); 

(c) specificații cu privire la modalitățile de participare la bazele de 

date menționate la alineatul (1) și la sistemele menționate la 

alineatele (2) și (3); și 

(d) detalii în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate de 

statele membre în conformitate cu articolul 53 alineatul (6). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

date menționate la alin. (1) și alin. (2) și la sistemele menționate la 

alin. (3). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 27 Obligații și acțiuni în 

cazul suspiciunii de nerespectare 

În cazul în care un operator suspectează că un produs pe care l-a 

produs, pregătit, importat sau pe care l-a primit de la un alt operator 

nu respectă cerințele prezentului regulament, operatorul respectiv, 

sub rezerva articolului 28 alineatul (2): 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în 

conversie și nu îl utilizează în producția ecologică, decât dacă 

suspiciunea poate fi exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu 

poate fi exclusă, informează imediat autoritatea competentă relevantă 

sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentând elementele disponibile, după caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă relevantă sau, 

după caz, cu autoritatea de control ori cu organismul de control 

relevant în cadrul verificării și identificării motivelor de nerespectare 

suspectată. 

Articolul 16. Obligații și acțiuni în cazul suspiciunii de 

nerespectare a cerințelor prezentei legi 

(1) În cazul în care un operator suspectă că un produs pe care l-a 

produs, pregătit, importat sau pe care l-a primit de la un alt operator 

nu respectă cerințele prezentei legi, operatorul respectiv, cu condiția 

respectării măsurilor de precauție prevăzute la art. 9 alin. (7), în 

scopul evitării prezenței produselor și substanțelor neautorizate: 

a) identifică și izolează produsul în cauză; 

b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în 

conversie și nu îl utilizează în producția ecologică, decât dacă 

suspiciunea poate fi exclusă; 

d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu 

poate fi exclusă, informează imediat autoritatea competentă sau 

organismul de control, prezentând elementele disponibile, după caz; 

e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă sau organismul 

de control în cadrul verificării și identificării motivelor de 

nerespectare suspectată. 

(2) Operatorii și grupurile de operatori oferă, personalului din 

cadrul organismelor de control, în vederea efectuării controalelor, 

acces: 

a) la echipamentele, mijloacele de transport, sediile și alte locuri pe 

care le controlează, precum și la împrejurimile acestora; 

b) la sistemele lor computerizate de gestionare a informațiilor; 

c) la animalele și bunurile pe care le controlează; 

d) la documente și la orice alte informații relevante. 

(3) În timpul desfășurării controalelor, operatorii asistă personalul 

din cadrul organismelor de control, autorității de implementare și 

cooperează în îndeplinirea sarcinilor acestora. 

(4) În sensul art. 14 alin. (2) din prezenta lege, operatorii furnizează 

autorității de implementare următoarele detalii actualizate: 

(a) denumirea și forma lor juridică; și 

(b) activitățile specifice pe care le desfășoară, inclusiv activitățile 
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desfășurate prin intermediul comunicării la distanță și locurile pe 

care le controlează. 

(5) Obligațiile care revin operatorilor conform prezentului articol se 

aplică și în cazul controalelor efectuate de medici veterinari. 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 28 Măsuri de precauție 

pentru a evita prezența produselor și substanțelor neautorizate 

(1) Pentru a evita contaminarea cu produse sau substanțe 

neautorizate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) primul 

paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, operatorii iau 

următoarele măsuri de precauție în fiecare etapă a producției, 

pregătirii și distribuției: 

(a) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a 

identifica riscurile de contaminare a producției și a produselor 

ecologice cu produse sau substanțe neautorizate, inclusiv 

identificarea sistematică a etapelor procedurale esențiale; 

(b) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a evita 

riscurile de contaminare a producției și a produselor ecologice cu 

produse sau substanțe neautorizate; 

(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu regularitate; și 

(d) respectă alte cerințe relevante din prezentul regulament, care 

asigură separarea produselor ecologice, în conversie și neecologice. 

(2)  În cazul în care un operator suspectează, din cauza prezenței 

unui produs sau a unei substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 

alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, 

într-un produs care este conceput pentru a fi utilizat sau 

comercializat ca produs ecologic sau în conversie, că acesta din urmă 

nu respectă prezentul regulament, operatorul: 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în 

conversie și nu îl utilizează în producția ecologică, decât dacă 

suspiciunea poate fi exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu 

poate fi exclusă, informează imediat autoritatea competentă relevantă 

sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentându-i elementele disponibile, după caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă relevantă sau, 

după caz, cu autoritatea de control ori cu organismul de control 

relevant la identificarea și verificarea motivelor pentru prezența 

produselor sau substanțelor neautorizate. 

(3)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili 

norme uniforme care să specifice: 
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(a) etapele procedurale care trebuie urmate de operatori, în 

conformitate cu alineatul (2) literele (a)-(e), și documentele relevante 

care trebuie furnizate de aceștia; 

(b) măsurile proporționale și corespunzătoare care trebuie adoptate și 

revizuite de către operatori pentru a identifica și evita riscurile de 

contaminare, în conformitate cu alineatul (1) literele (a)-(c). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 29 Măsurile care trebuie 

luate în cazurile de prezență a unor produse sau substanțe 

neautorizate 

(1)  Atunci când autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de 

control ori organismul de control primește informații probate cu 

privire la prezența unor produse sau substanțe neautorizate în temeiul 

articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în 

producția ecologică sau a fost informată de un operator în 

conformitate cu articolul 28 alineatul (2) sau detectează astfel de 

produse ori substanțe într-un produs ecologic sau în conversie: 

(a) efectuează imediat o anchetă oficială în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/625, cu scopul de a stabili sursa și cauza în 

vederea verificării respectării articolului 9 alineatul (3) primul 

paragraf și a articolului 28 alineatul (1); o astfel de anchetă trebuie 

finalizată cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil, și trebuie 

să tină seama de durabilitatea produsului și de complexitatea cazului; 

(b) interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în 

cauză ca produse ecologice sau în conversie cât și utilizarea lor în 

producția ecologică, în așteptarea rezultatelor anchetei, astfel cum se 

menționează la litera (a). 

(2)  Produsul în cauză nu se comercializează ca produs ecologic ori 

în conversie și nu se utilizează în producția ecologică în cazul în care 

autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori 

organismul de control a stabilit că operatorul respectiv: 

(a) a utilizat produse sau substanțe neautorizate în temeiul articolului 

9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizare în producția 

ecologică; 

(b) nu a luat măsurile de precauție menționate la articolul 28 

alineatul (1); sau 

(c) nu a luat măsuri ca urmare a solicitărilor anterioare relevante din 

partea autorităților competente, a autorităților de control sau a 

organismelor de control. 

(3)  Operatorului în cauză i se acordă posibilitatea de a-și prezenta 

observațiile cu privire la rezultatele anchetei menționate la alineatul 

(1) litera (a). Autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de 

Articolul 17. Norme suplimentare privind acțiunile care trebuie 

întreprinse de către operatori și grupurile de operatori 

(1) Suplimentar obligațiilor prevăzute la art. 16 al prezentei legi, 

operatorii și grupurile de operatori: 

a) țin registre pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentei 

legi; 

b) efectuează toate declarațiile și alte comunicări care sunt necesare 

în vederea controalelor; 

c) iau măsuri practice relevante pentru a asigura respectarea 

prezentei legi; 

d) furnizează, sub forma unei declarații care urmează să fie semnată 

și actualizată, după caz: 

- descrierea completă a unității de producție ecologice sau în 

conversie și a activităților care urmează să fie desfășurate în 

conformitate cu prezenta lege; 

- măsurile practice relevante care urmează să fie luate pentru a 

asigura respectarea prezentei legi; 

- un angajament: 

1) să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii 

produselor și să facă schimb de informații relevante cu autoritatea 

competentă sau cu organismul de control, în cazul în care o 

suspiciune de nerespectare a fost probată, o suspiciune de 

nerespectare nu poate fi exclusă sau a fost constatată o nerespectare 

care afectează integritatea produselor în cauză; 

2) să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a 

organismului de control sau, în cazul retragerii din producția 

ecologică, păstrarea dosarului de control timp de cel puțin cinci ani 

de către ultimul organism de control; 

3) să informeze imediat organismul de control în cazul retragerii 

din producția ecologică; și 

4) să accepte schimbul de informații dintre organismele respective 

în cazul în care subcontractanții sunt verificați de organisme de 

control diferite. 

(2) Autoritatea competentă va elabora și aproba acte de punere în 

aplicare în vederea furnizării, respectiv colectării de detalii și 
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control sau organismul de control ține un registru al anchetei 

efectuate. 

În cazul în care este necesar, operatorul în cauză ia măsurile 

corective necesare pentru evitarea unei viitoare contaminări. 

(4)  Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în 

aplicare a prezentului articol, cu privire la prezența de produse și 

substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul 

paragraf pentru utilizare în producția ecologică și cu privire la 

evaluarea normelor naționale menționate la alineatul (5) de la 

prezentul articol. Raportul respectiv poate fi însoțit, după caz, de o 

propunere legislativă pentru a ridica nivelul de armonizare. 

(5)  Statele membre care au instituit norme potrivit cărora produsele 

care conțin produse sau substanțe neautorizate în temeiul articolului 

9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizare în producția ecologică 

nu pot fi comercializate ca produse ecologice pot continua să aplice 

normele respective cu condiția ca acestea să nu interzică, 

restricționeze sau împiedice introducerea pe piață a produselor care 

au fost produse în alte state membre ca fiind produse ecologice, în 

cazul în care produsele respective au fost obținute în conformitate cu 

prezentul regulament. Statele membre care aplică prezentul alineat 

informează Comisia fără întârziere. 

(6)  Autoritățile competente păstrează documente referitoare la 

rezultatele anchetelor menționate la alineatul (1), precum și 

referitoare la toate măsurile care au fost luate în scopul formulării 

unor bune practici și cu alte măsuri de evitare a prezenței unor 

produse și substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) 

primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică. 

Statele membre pun astfel de informații la dispoziția altor state 

membre și a Comisiei prin intermediul unui sistem informatic care 

permite schimburi electronice de documente și informații, pus la 

dispoziție de Comisie. 

(7)  Statele membre pot lua măsuri corespunzătoare pe teritoriul lor 

pentru a evita prezența neintenționată în agricultura ecologică de 

produse și substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) 

primul paragraf pentru utilizare în producția ecologică. Astfel de 

măsuri nu interzic, restricționează sau împiedică introducerea pe 

piață a produselor produse în alte state membre ca fiind produse 

ecologice sau în conversie, în cazul în care produsele respective au 

fost obținute în conformitate cu prezentul regulament. Statele 

membre care aplică prezentul alineat informează Comisia și celelalte 

state membre fără întârziere. 

(8)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili norme 

specificații. 



uniforme care să specifice: 

(a) metodologia care trebuie aplicată de autoritățile competente sau, 

după caz, de autoritățile sau organismele de control, pentru 

detectarea și evaluarea prezenței de produse și substanțe neautorizate 

în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizare 

în producția ecologică; 

(b) detaliile și formatul informațiilor care trebuie puse la dispoziție 

de către statele membre Comisiei și celorlalte state membre, în 

conformitate cu alineatul (6) de la prezentul articol. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(9)  Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit 

Comisiei pe cale electronică informațiile relevante privind cazurile 

de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate în anul 

anterior, inclusiv informațiile colectate la posturile de inspecție la 

frontieră, în ceea ce privește natura contaminării detectate și, în 

special, cauza, sursa, nivelul contaminării și volumul și natura 

produselor contaminate. Aceste informații sunt colectate de Comisie 

prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de Comisie și 

sunt utilizate pentru a facilita formularea de bune practici pentru 

evitarea contaminării. 

CAPITOLUL IV ETICHETAREA 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 30 Utilizarea termenilor 

referitori la producția ecologică 

(1)  În sensul prezentului regulament, un produs este considerat ca 

purtând termeni referitori la producția ecologică în cazul în care, pe 

etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, 

produsul în cauză, ingredientele sale sau materiile prime pentru 

hrana pentru animale utilizate pentru producerea sa sunt descrise în 

termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele sau 

materiile sale prime pentru hrana pentru animale au fost produse în 

conformitate cu prezentul regulament. În special, termenii enumerați 

în anexa IV, cuvintele derivate și diminutivele acestora, precum 

„bio” și „eco”, singure sau în combinație, pot fi folosite, pe întreg 

teritoriul Uniunii și în orice limbă enumerată în anexa respectivă, 

pentru etichetarea și promovarea produselor menționate la articolul 2 

alineatul (1) conforme cu prezentul regulament. 

(2)  În cazul produselor menționate la articolul 2 alineatul (1), 

termenii menționați la prezentul articol alineatul (1) nu se utilizează 

nicăieri în Uniune, în niciuna dintre limbile enumerate în anexa IV, 

pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale 

ale unui produs care nu este conform cu prezentul regulament. 

Mai mult, nu se folosesc în etichetare sau în publicitate niciun fel de 
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Articolul 18. Utilizarea termenilor referitori la producția ecologică 

(1) În sensul prezentei legi, un produs este considerat ca purtînd 

termeni referitori la producția ecologică în cazul în care, pe 

etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, 

produsul în cauză, ingredientele sale sau materiile prime pentru 

hrana pentru animale utilizate pentru producerea sa sunt descrise în 

termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele 

sau materiile sale prime pentru hrana pentru animale au fost 

produse în conformitate cu prezenta lege. În special, termenii 

enumerați în anexa nr. 3 la prezenta lege, cuvintele derivate și 

diminutivele acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în 

combinație, pot fi folosite, în diverse țări și în orice limbă 

enumerată în anexa respectivă, pentru etichetarea și promovarea 

produselor menționate la art. 2 alin. (1) conforme cu prezenta lege. 

(2) În cazul produselor menționate la art. 2 alin. (1) din prezenta 

lege, termenii menționați la prezentul articol alineatul (1) nu se 

utilizează, în niciuna dintre limbile enumerate în anexa nr. 3, pe 

etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale 
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termeni, inclusiv termenii utilizați în mărci comerciale sau nume de 

societăți, sau practici dacă ar putea induce în eroare consumatorul 

sau utilizatorul sugerând că un produs sau ingredientele acestuia 

respectă prezentul regulament. 

(3)  Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se 

etichetează și nu se promovează drept produse ecologice sau produse 

în conversie. 

Cu toate acestea, materialul de reproducere a plantelor, produsele 

alimentare de origine vegetală și produsele destinate hranei 

animalelor de origine vegetală obținute în timpul perioadei de 

conversie care respectă articolul 10 alineatul (4) se pot eticheta și 

promova drept produse în conversie, utilizând termenul „în 

conversie” sau un termen corespunzător, alături de termenii prevăzuți 

la alineatul (1). 

(4)  Termenii menționați la alineatele (1) și (3) nu se folosesc pentru 

un produs pentru care, în conformitate cu dreptul Uniunii, trebuie să 

se indice pe etichetă sau în materialul publicitar că produsul conține 

OMG-uri, constă în OMG-uri sau este produs din OMG-uri. 

(5)  Pentru alimentele prelucrate, se pot folosi termenii menționați la 

alineatul (1): 

(a) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, în cazul în care 

o astfel de listă este obligatorie în temeiul legislației Uniunii, cu 

condiția ca: 

(i) alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție 

prevăzute în partea IV din anexa II și normelor specifice prevăzute în 

conformitate cu articolul 16 alineatul (3); 

(ii) cel puțin 95 % din ingredientele agricole ale produsului în 

greutate să fie ecologice; și 

(iii) în cazul aromelor, se pot folosi numai pentru substanțele 

aromatizante naturale și pentru preparatele aromatizante naturale 

etichetate în conformitate cu articolul 16 alineatele (2), (3) și (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 și în cazul în care toate 

componentele lor aromatizante și substanțele purtătoare de 

componente aromatizante din substanțele aromatizante sunt 

ecologice; 

(b) doar în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

(i) mai puțin de 95 % din ingredientele agricole ale produsului în 

greutate să fie ecologice, iar ingredientele respective să fie conforme 

cu normele de producție prevăzute în prezentul regulament; și 

(ii) alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție 

prevăzute la punctul 1.5, punctul 2.1 litera (a), punctul 2.1 litera (b) 

și punctul 2.2.1 din partea IV din anexa II și normelor prevăzute în 

conformitate cu articolul 16 alineatul (3); 

ale unui produs care nu este conform cu prezenta lege. Se interzice 

folosirea în etichetare sau în publicitate a oricărui termen, inclusiv 

termenii utilizați în mărci comerciale sau nume de societăți, sau 

practici dacă ar putea induce în eroare consumatorul sau utilizatorul 

sugerând că un produs sau ingredientele acestuia respectă prezenta 

lege. 

(3) Cu excepția alin. (4), produsele obținute în timpul perioadei de 

conversie nu se etichetează și nu se promovează drept produse 

ecologice sau produse în conversie. 

(4) Materialul de reproducere a plantelor, produsele alimentare de 

origine vegetală și produsele destinate hranei animalelor de origine 

vegetală obținute în timpul perioadei de conversie care respectă art. 

10 alin. (4) se pot eticheta și promova drept produse în conversie, 

utilizînd termenul „în conversie” sau un termen corespunzător, 

alături de termenii prevăzuți la alin. (1) de mai sus. 

(5) Termenii menționați la alin. (1) și alin. (4) nu se folosesc pentru 

un produs pentru care trebuie să se indice pe etichetă,în materialul 

publicitar sau pe documentele comerciale, că produsul conține 

OMG-uri, constă în OMG-uri sau este produs din OMG-uri. 

(6) Pentru alimentele prelucrate, se pot folosi termenii menționați la 

alin. (1): 

a) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, în cazul în care 

o astfel de listă este obligatorie, cu condiția ca: 

- alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție 

menționate în art. 15 alin. (2); 

- cel puțin 95 % din ingredientele agricole ale produsului în 

greutate să fie ecologice; și 

- în cazul aromelor, se pot folosi numai pentru substanțele 

aromatizante naturale și pentru preparatele aromatizante naturale 

etichetate și în cazul în care toate componentele lor aromatizante și 

substanțele purtătoare de componente aromatizante din substanțele 

aromatizante sunt ecologice; 

b) doar în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

- mai puțin de 95 % din ingredientele agricole ale produsului în 

greutate să fie ecologice, iar ingredientele respective să fie 

conforme cu normele de producție prevăzute în prezenta lege; 

- alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție; 

c) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

- ingredientul principal să fie un produs al activității de vânat sau 

pescuit; 

- termenul menționat la alin. (1) să aibă legătură clară în descrierea 

comercială cu un alt ingredient care să fie ecologic și diferit de 

ingredientul principal; 



(c) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, cu condiția ca: 

(i) ingredientul principal să fie un produs al activității de vânat sau 

pescuit; 

(ii) termenul menționat la alineatul (1) să aibă legătură clară în 

descrierea comercială cu un alt ingredient care să fie ecologic și 

diferit de ingredientul principal; 

(iii) toate celelalte ingrediente agricole să fie ecologice; și 

(iv) alimentele să se conformeze punctului 1.5, punctului 2.1 literele 

(a) și (b) și punctului 2.2.1 din anexa II partea IV, precum și 

normelor prevăzute în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 

Lista ingredientelor menționată la primul paragraf literele (a), (b) și 

(c) precizează care ingrediente sunt ecologice. Referirile la producția 

ecologică pot apărea doar în raport cu ingredientele ecologice. 

Lista de ingrediente menționată la primul paragraf literele (b) și (c) 

include precizarea procentajului total de ingrediente ecologice în 

raport cu cantitatea totală a ingredientelor agricole. 

Termenii menționați la alineatul (1), atunci când sunt utilizați în lista 

de ingrediente menționată la primul paragraf literele (a), (b) și (c) de 

la prezentul alineat, și indicația procentajului menționat la al treilea 

paragraf de la prezentul alineat apar cu aceeași culoare și cu 

caractere de aceeași dimensiune și de același stil ca și restul 

indicațiilor din lista de ingrediente. 

(6) În ceea ce privește hrana pentru animale prelucrată, termenii 

menționați la alineatul (1) se pot utiliza în descrierea comercială și în 

lista de ingrediente, cu condiția ca: 

(a) hrana pentru animale prelucrată să se conformeze normelor de 

producție prevăzute în părțile II, III și V din anexa II și normelor 

specifice prevăzute în conformitate cu articolul 16 alineatul (3); 

(b) toate ingredientele de origine agricolă pe care le conține hrana 

pentru animale prelucrată să fie ecologice; și 

(c) cel puțin 95 % din substanța uscată a produsului să fie ecologică. 

(7) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare: 

(a) a prezentului articol prin adăugarea unor norme suplimentare 

privind etichetarea produselor enumerate în anexa I sau prin 

modificarea acestor norme adăugate; și 

(b) a listei de termeni stabilită în anexa IV, ținând cont de evoluțiile 

lingvistice din statele membre. 

(8)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili 

cerințe detaliate privind aplicarea alineatului (3) de la prezentul 

articol. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

- toate celelalte ingrediente agricole să fie ecologice; și 

- alimentele să se conformeze normelor privind producția 

ecologică. 

(7) Lista ingredientelor menționată la literele a), b) și c) de la alin. 

(6), precizează care ingrediente sunt ecologice. Referirile la 

producția ecologică pot apărea doar în raport cu ingredientele 

ecologice. 

(8) Lista ingredientelor menționată la literele b) și c) de la alin. (6), 

include precizarea procentajului total de ingrediente ecologice în 

raport cu cantitatea totală a ingredientelor agricole. 

(9) Termenii menționați la alin. (1), atunci când sunt utilizați în lista 

ingredientelor, menționată la literele a), b) și c) de la alin. (6), și 

indicația procentajului menționat la lit. c) de la alin. (6) apar cu 

aceeași culoare și cu caractere de aceeași dimensiune și de același 

stil ca și restul indicațiilor din lista de ingrediente. 

(10) În ceea ce privește hrana pentru animale prelucrată, termenii 

menționați la alin. (1) se pot utiliza în descrierea comercială și în 

lista de ingrediente, cu condiția ca: 

a) hrana pentru animale prelucrată să se conformeze normelor de 

producție prevăzute în prezenta lege; 

b) toate ingredientele de origine agricolă pe care le conține hrana 

pentru animale prelucrată să fie ecologice; și 

c) cel puțin 95 % din substanța uscată a produsului să fie ecologică. 

(11) Mărcile și descrierile comerciale care poartă un 

termenprevăzut la alin. (1) pot fi utilizate numai dacă toate 

ingredientele de origine vegetală sau animală sunt obținute prin 

metoda de producție ecologică și cel puțin 95 % din substanța 

uscată a produsului este compusă din aceste ingrediente. 



Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 31 Etichetarea 

produselor și a substanțelor utilizate în producția vegetală 

În pofida domeniului de aplicare al prezentului regulament, astfel 

cum este stabilit la articolul 2 alineatul (1), produsele și substanțele 

utilizate în produsele de protecție a plantelor sau ca îngrășământ, ca 

ameliorator de sol ori ca nutrient autorizat în conformitate cu 

articolele 9 și 24 pot purta o mențiune care să indice că produsele sau 

substanțele respective sunt autorizată pentru utilizarea în producția 

ecologică în conformitate cu prezentul regulament. 

Articolul 19. Etichetarea produselor și a substanțelor utilizate în 

producția vegetală 

Produsele și substanțele utilizate în produsele de uz fitosanitar şi de 

fertilizanţi ca amelioratori de sol ori ca nutrienți, permise în 

conformitate cu art. 15 vor purta o mențiune care să indice că 

produsele sau substanțele respective sunt permise pentru utilizarea 

în producția ecologică în conformitate cu prezenta lege. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 32 Indicații obligatorii 

(1)  Atunci când produsele poartă termeni menționați la articolul 30 

alineatul (1), inclusiv produsele etichetate ca fiind produse în 

conversie în conformitate cu articolul 30 alineatul (3): 

(a) pe etichetă apare, de asemenea, numărul de cod al autorității de 

control sau al organismului de control care reglementează activitatea 

operatorului care a desfășurat ultima operațiune de producție sau de 

pregătire; și 

(b) în cazul alimentelor preambalate, pe ambalaj apare, de asemenea, 

logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică menționat la 

articolul 33, cu excepția cazurilor menționate la articolul 30 alineatul 

(3) și alineatul (5) literele (b) și (c). 

(2)  În cazul în care se utilizează logoul Uniunii Europene pentru 

producția ecologică, în același câmp vizual cu acesta apare și o 

indicație a locului în care au fost cultivate materiile prime agricole 

din care este compus produsul, sub una din următoarele forme, după 

caz: 

(a) „Agricultură UE”, atunci când materia primă agricolă a fost 

cultivată în Uniune; 

(b) „Agricultură non-UE”, atunci când materia primă agricolă a fost 

cultivată în țări terțe; 

(c) „Agricultură UE/non-UE”, atunci când o parte din materiile 

prime agricole a fost cultivată în Uniune, iar altă parte a fost cultivată 

într-o țară terță. 

În sensul primului paragraf, cuvântul „Agricultură” poate fi înlocuit 

cu „Acvacultură” după caz, iar cuvintele „UE” și „non-UE” pot fi 

înlocuite sau completate cu numele unei țări sau cu numele unei țări 

și al unei regiuni, dacă toate materiile prime agricole din care se 

compune produsul au fost cultivate în țara respectivă și, după caz, în 

regiunea respectivă. 

În ceea ce privește indicația locului în care au fost cultivate materiile 

prime agricole din care este compus produsul, astfel cum se 

menționează la primul și al treilea paragraf, cantitățile reduse de 

ingrediente, măsurate după greutate, pot fi ignorate, cu condiția ca 

Articolul 20. Indicații obligatorii 

(1) Atunci când produsele poartă termeni menționați la art. 18 alin. 

(1), inclusiv produsele etichetate ca fiind produse în conversie în 

conformitate cu art. 18 alin. (4): 

a) pe etichetă apare, de asemenea, numărul de cod al organismului 

de control care reglementează activitatea operatorului care a 

desfășurat ultima operațiune de producție sau de pregătire; și 

b) în cazul alimentelor preambalate, pe ambalaj apare, de asemenea, 

marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” sau 

logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, cu excepția 

cazurilor menționate la art. 18 alin. (3) și alin. (6) literele b) și c). 

(2) Informațiile menționate la prezentul articol sunt marcate într-un 

loc care atrage atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile, și lizibile. 

(3) Indicațiile obligatorii nu se aplică în cazul hranei pentru 

animalele de companie și al hranei pentru animale cu blană. 

Compat

ibil 
   



întreaga cantitate de ingrediente ignorate să nu depășească 5 % din 

cantitatea totală, măsurată după greutate, de materii prime agricole. 

Cuvântul „UE” sau „non-UE” nu este mai proeminent, prin culoarea, 

dimensiunea și stilul caracterelor, decât denumirea produsului. 

(3)  Informațiile menționate la prezentul articol alineatele (1) și (2) și 

la articolul 33 alineatul (3) sunt marcate într-un loc care atrage 

atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile, și sunt clar lizibile și 

indelebile. 

(4)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a prezentului articol alineatul (2) și a 

articolului 33 alineatul (3) prin adăugarea de norme suplimentare 

privind etichetarea sau prin modificarea acestor norme adăugate. 

(5)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în ceea ce privește: 

(a) modalități practice referitoare la utilizarea, prezentarea, 

compoziția și dimensiunea indicațiilor menționate la prezentul articol 

alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (3); 

(b) alocarea numerelor de cod autorităților de control și organismelor 

de control; 

(c) indicarea locului în care au fost cultivate materiile prime agricole, 

în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol și cu articolul 

33 alineatul (3). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 33 Logoul Uniunii 

Europene pentru producția ecologică 

(1) Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi 

utilizat pentru etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor 

conforme cu prezentul regulament. 

Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi utilizat, 

de asemenea, în scopuri de informare și educaționale legate de 

existența și de publicitatea logoului propriu-zis, cu condiția ca o 

astfel de utilizare să nu fie de natură să inducă în eroare 

consumatorul în ceea ce privește producția ecologică de produse 

specifice și cu condiția ca logoul să fie reprodus în conformitate cu 

normele stabilite în anexa V. Într-un astfel de caz, cerințele de la 

articolul 32 alineatul (2) și de la punctul 1.7 din anexa V nu se 

aplică. 

Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică nu se utilizează 

pentru alimentele prelucrate menționate la articolul 30 alineatul (5) 

literele (b) și (c) și pentru produsele în conversie menționate la 

articolul 30 alineatul (3). 

(2) Cu excepția cazului în care este utilizat în conformitate cu 

alineatul (1) al doilea paragraf, logoul Uniunii Europene pentru 
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producția ecologică este o atestare oficială în conformitate cu 

articolele 86 și 91 din Regulamentul (UE) 2017/625. 

(3) Utilizarea logoului Uniunii Europene pentru producția ecologică 

este opțională în cazul produselor importate din țări terțe. Atunci 

când pe eticheta unor astfel de produse figurează logoul respectiv, 

atunci apare pe etichetă și indicația menționată la articolul 32 

alineatul (2). 

(4) Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică respectă 

modelul prezentat în anexa V și este conform cu normele prevăzute 

în anexa respectivă. 

(5) La etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor conforme cu 

prezentul regulament pot fi utilizate logouri naționale și logouri 

private. 

(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a anexei V în ceea ce privește logoul 

Uniunii Europene privind producția ecologică și normele referitoare 

la acesta. 

 Articolul 21. Utilizarea mărcii naționale 

(1) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” 

este utilizată numai la etichetarea, prezentarea şi promovarea 

produselor ce îndeplinesc cerințele stabilite de prezenta lege. 

(2) Dreptul de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – 

Republica Moldova” îl au doar operatorii care şi-au supus 

produsele sistemului de control pe tot parcursul ciclului de 

producţie, preparare şi comercializare. 

(3) Pot fi utilizate și alte sigle naționale, internaționale și private în 

etichetarea producţiei ecologice. 

(4) La comercializarea produselor agroalimentare ecologice în vrac, 

acestea trebuie să fie însoțite de documente justificative.  

(5) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” 

este un simbol oficial înregistrat, protejat legal, care reprezintă 

proprietate a statului. 

(6) Regulile detaliate privind modul de utilizare, criterii specifice în 

privința prezentării, compoziției, mărimii și aspectului mărcii 

naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” sunt 

stabilite de Guvern. 
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CAPITOLUL V CERTIFICAREA 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 34 Sistemul de certificare 

(1)  Înainte de a introduce pe piață orice produs ca „ecologic” ori „în 

conversie” sau înaintea perioadei de conversie, operatorii și grupurile 

de operatori, astfel cum sunt prevăzute la articolul 36, care produc, 

pregătesc, distribuie sau depozitează produse ecologice ori în 

CAPITOLUL V CERTIFICAREA 

Articolul 22. Sistemul de certificare 

(1) Înainte de a introduce pe piață orice produs ca „ecologic” ori „în 

conversie” sau înaintea perioadei de conversie, operatorii și 

grupurile de operatori care produc, pregătesc, distribuie sau 

depozitează produse ecologice ori în conversie, care importă sau 
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conversie, care importă astfel de produse dintr-o țară terță sau 

exportă astfel de produse spre o țară terță sau care introduc astfel de 

produse pe piață notifică propria activitate autorităților competente 

ale statului membru în care își desfășoară activitatea și în care 

întreprinderea lor face obiectul sistemului de control. 

În cazul în care autoritățile competente și-au conferit 

responsabilitățile sau au delegat anumite atribuții oficiale de control 

sau anumite atribuții legate de alte activități oficiale mai multor 

autorități sau organisme de control, operatorii sau grupurile de 

operatori indică în notificarea menționată la primul paragraf 

autoritatea de control sau organismul de control care verifică dacă 

activitatea lor respectă prezentul regulament și furnizează certificatul 

menționat la articolul 35 alineatul (1). 

(2)  Operatorii care vând produse ecologice preambalate direct 

consumatorului sau utilizatorului final sunt scutiți de la obligația de 

notificare prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol și de 

obligația de a fi în posesia unui certificat menționat la articolul 35 

alineatul (2), cu condiția ca aceștia să nu producă, să nu pregătească, 

să nu depoziteze altfel decât în legătură cu punctul de vânzare, sau să 

nu importe astfel de produse dintr-o țară terță sau să nu 

subcontracteze astfel de activități unui alt operator. 

(3)  Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează 

oricare dintre propriile activități unor părți terțe, atât operatorii sau 

grupurile de operatori, cât și părțile terțe cărora le-au fost 

subcontractate activitățile respective respectă alineatul (1), cu 

excepția cazului în care operatorul sau grupul de operatori declară în 

notificarea menționată la alineatul (1) că rămâne responsabil în ceea 

ce privește producția ecologică și că nu a transferat responsabilitatea 

respectivă subcontractantului. În astfel de cazuri, autoritățile 

competente sau, după caz, de autoritatea de control sau de 

organismul de control verifică faptul că activitățile subcontractate 

respectă prezentul regulament în contextul controlului pe care îl 

efectuează la operatori sau grupuri de operatori care și-au 

subcontractat activitățile. 

(4)  Statele membre pot desemna o autoritate sau aproba un organism 

care să primească notificările menționate la alineatul (1). 

(5)  Operatorii, grupurile de operatori și subcontractanții țin registre, 

în conformitate cu prezentul regulament, privind diferitele activități 

în care se implică. 

(6)  Statele membre păstrează liste actualizate cu numele și adresele 

operatorilor și ale grupurilor de operatori care și-au notificat 

activitățile în conformitate cu alineatul (1) și fac publică în mod 

corespunzător, inclusiv prin intermediul unor linkuri către un site 

exportă astfel de produse sau care introduc astfel de produse pe 

piață, notifică propria activitate la autoritate de implementare. 

Operatorii sau grupurile de operatori indică în notificarea 

menționată, organismul de control care verifică dacă activitatea lor 

respectă prezenta lege și furnizează certificatul menționat la art. 23 

alin. (1). 

(2) Operatorii care vînd produse ecologice preambalate direct 

consumatorului sau utilizatorului final sunt scutiți de la obligația de 

notificare prevăzută la alin. (1) de la prezentul articol și de obligația 

de a fi în posesia certificatului menționat la art. 23 alin. (1), cu 

condiția ca aceștia să nu producă, să nu pregătească, să nu 

depoziteze altfel decât în legătură cu punctul de vânzare, să nu 

importe astfel de produse sau să nu subcontracteze astfel de 

activități unui alt operator. 

(3) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează 

oricare dintre propriile activități unor părți terțe, atît operatorii sau 

grupurile de operatori, cît și părțile terțe cărora le-au fost 

subcontractate activitățile respective sunt obligați să respecte 

prevederile alin. (1), cu excepția cazului în care operatorul sau 

grupul de operatori declară în notificarea menționată la alin. (1) că 

rămîne responsabil în ceea ce privește producția ecologică și că nu 

a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului. În astfel 

de cazuri, organismul de control verifică faptul că activitățile 

subcontractate respectă prezenta lege în contextul controlului pe 

care îl efectuează la operatori sau grupuri de operatori care și-au 

subcontractat activitățile. 

(4) Autoritatea de implementare va înregistra în registrul oficial de 

înregistrare, operatorii sau grupurile de operatori. 

(5) Operatorii grupurile de operatori și subcontractanții țin registre, 

în conformitate cu prezenta lege, privind diferitele activități în care 

se implică. 

(6) Autoritatea competentă păstrează liste actualizate cu numele și 

adresele operatorilor și ale grupurilor de operatori care și-au 

notificat activitățile în conformitate cu alin. (1) și fac publică, prin 

intermediul unor linkuri pe site-ul propriu, o listă cuprinzătoare cu 

datele respective, împreună cu informațiile referitoare la 

certificatele furnizate operatorilor și grupurilor de operatori în 

conformitate cu art. 23 alin. (1).  

(7) Autoritatea competentă va elabora și aproba: 

a) formatul și procedurile pentru notificarea menționată la alin. (1); 

b) modalitățile de publicare a listelor menționate la alin. (5). 



unic, o listă cuprinzătoare cu datele respective, împreună cu 

informațiile referitoare la certificatele furnizate operatorilor și 

grupurilor de operatori în conformitate cu articolul 35 alineatul (1). 

În acest sens, statele membre respectă cerințele privind protecția 

datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ( 22 ). 

(7)  Statele membre se asigură că orice operator sau grup de 

operatori care respectă prezentul regulament și care, în cazul în care 

se colectează o taxă în conformitate cu articolele 78 și 80 din 

Regulamentul (UE) 2017/625, achită o taxă rezonabilă care să 

acopere costurile controalelor, are dreptul să fie acoperit de sistemul 

de control. Statele membre se asigură că eventualele taxe care pot fi 

percepute sunt făcute publice. 

(8)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a anexei II în ceea ce privește 

cerințele pentru ținerea de registre. 

(9)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a furniza 

detalii și specificații privind: 

(a) formatul și mijloacele tehnice pentru notificarea menționată la 

alineatul (1); 

(b) modalitățile de publicare a listelor menționate la alineatul (6); și 

(c) procedurile și modalitățile de publicare a taxelor menționate la 

alineatul (7). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 35 Certificatul 

(1)  Autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de control sau 

organismele de control furnizează un certificat oricărui operator sau 

grup de operatori care și-a notificat propria activitate în conformitate 

cu articolul 34 alineatul (1) și care respectă prezentul regulament. 

Certificatul: 

(a) se eliberează, ori de câte ori este posibil, în format electronic; 

(b) permite cel puțin identificarea operatorului sau a grupului de 

operatori, inclusiv lista membrilor acestuia, categoria de produse 

vizate de certificat și perioada de valabilitate a acestuia; 

(c) certifică faptul că activitatea notificată respectă prezentul 

regulament; și 

(d) se eliberează în conformitate cu modelul prezentat în anexa VI. 

(2)  Fără a aduce atingere alineatul (8) de la prezentul articol sau 

articolului 34 alineatul (2), operatorii și grupurile de operatori nu 

introduc pe piață produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) ca 

fiind produse ecologice sau în conversie decât dacă posedă deja un 

certificat, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul 

Articolul 23 Certificatul 

(1) Organismele de control vor elibera un certificat oricărui 

operator sau grup de operatori care și-a notificat propria activitate 

în conformitate cu art. 22 alin. (1) și care respectă cerințele 

prezentei legi. Certificatul: 

(a) se eliberează, oricărui operator sau grup de operatori în format 

de hîrtie sau în format electronic ori de câte ori este posibil, sau la 

necesitate; 

(b) permite cel puțin identificarea operatorului sau a grupului de 

operatori, inclusiv lista membrilor acestuia, categoria de produse 

vizate de certificat și perioada de valabilitate a acestuia; 

c) certifică faptul că activitatea notificată respectă prezenta lege; 

d) se eliberează în conformitate cu modelul prezentat în anexa 2 la 

prezenta lege. 

(2) Fără a aduce atingere art. 22 alin. (2), operatorii și grupurile de 

operatori nu introduc pe piață produsele menționate la art. 2 alin. 

(1) ca fiind produse ecologice sau în conversie decât dacă posedă 

deja un certificat, astfel cum se menționează la alin. (1) de la 
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articol. 

(3)  Certificatul menționat la prezentul articol reprezintă un certificat 

oficial în sensul articolului 86 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2017/625. 

(4)  Un operator sau un grup de operatori nu are dreptul de a obține 

un certificat de la mai multe organisme de control pentru activități 

desfășurate în același stat membru, în ceea ce privește aceeași 

categorie de produse, inclusiv atunci când respectivul operator sau 

grup de operatori se implică în etape diferite ale producției, pregătirii 

și distribuției. 

(5)  Membrii unui grup de operatori nu au dreptul de a obține un 

certificat individual pentru niciuna dintre activitățile vizate de 

certificarea grupului de operatori de care aparțin. 

(6)  Operatorii verifică certificatele operatorilor care le sunt 

furnizori. 

(7)  În sensul alineatelor (1) și (4) de la prezentul articol, produsele 

se clasifică în conformitate cu următoarele categorii: 

(a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte 

materiale de reproducere a plantelor; 

(b) animale și produse de origine animală neprelucrate; 

(c) alge și produse de acvacultură neprelucrate; 

(d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, 

destinate utilizării ca alimente; 

(e) hrană pentru animale; 

(f) vin; 

(g) alte produse enumerate în anexa I la prezentul regulament sau 

necuprinse în categoriile anterioare. 

(8)  Statele membre pot scuti de la obligația de a fi în posesia unui 

certificat prevăzut la alineatul (2) pe operatorii care vând direct 

consumatorului final produse ecologice neambalate, cu excepția 

hranei pentru animale, cu condiția ca operatorii respectivi să nu 

producă, să nu pregătească, să nu depoziteze altfel decât în legătură 

cu punctul de vânzare, sau să nu importe astfel de produse dintr-o 

țară terță sau să nu subcontracteze astfel de activități unei părți terțe, 

și cu condiția ca: 

(a) vânzările respective să nu depășească 5 000  kg pe an; 

(b) vânzările respective să reprezinte o cifră de afaceri anuală pentru 

produse ecologice neambalate care nu depășește 20 000  EUR; sau 

(c) costurile potențiale de certificare ale operatorului să nu 

depășească 2 % din cifra de afaceri totală pentru produse ecologice 

neambalate vândute de operatorul respectiv. 

Dacă un stat membru decide să scutească operatorii menționați la 

primul paragraf, acesta poate stabili limite mai stricte decât cele 

prezentul articol. 

(3) Certificatul menționat la prezentul articol reprezintă un certificat 

de conformitate. 

(4) Un operator sau un grup de operatori nu are dreptul de a obține 

un certificat de la mai multe organisme de control în ceea ce 

privește aceeași categorie de produse, inclusiv atunci când 

respectivul operator se implică în etape diferite ale producției, 

pregătirii și distribuției. 

(5) Membrii unui grup de operatori nu au dreptul de a obține un 

certificat individual pentru niciuna dintre activitățile vizate de 

certificarea grupului de operatori de care aparțin. 

(5) Operatorii verifică certificatele operatorilor care le sunt 

furnizori. 

(6) În sensul alineatelor (1) și (4) de la prezentul articol, produsele 

se clasifică în conformitate cu următoarele categorii: 

a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte 

materiale de reproducere a plantelor; 

b) animale și produse de origine animală neprelucrate; 

c) alge și produse de acvacultură neprelucrate; 

d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, 

destinate utilizării ca alimente; 

e) hrană pentru animale; 

f) vin; 

g) alte produse enumerate în anexa 1 la prezenta lege. 



stabilite la primul paragraf. 

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu 

privire la decizia lor de a excepta operatori, în temeiul primului 

paragraf, și cu privire la limitele până la care sunt exceptați 

operatorii respectivi. 

(9)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a modelului certificatului care 

figurează în anexa VI. 

(10)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a furniza 

detalii și specificații privind forma certificatului menționat la 

alineatul (1) și mijloacele tehnice prin care acesta se eliberează. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 36 Grupul de operatori 

(1)  Fiecare grup de operatori: 

(a) este alcătuit numai din membri care sunt fermieri sau din 

operatori care produc alge sau animale de acvacultură și care, în plus, 

pot fi implicați în prelucrarea, pregătirea sau introducerea pe piață de 

alimente ori de hrană pentru animale; 

(b) este alcătuit numai din membri: 

(i) al căror cost de certificare individual reprezintă mai mult de 2 % 

din cifra de afaceri a fiecărui membru sau din producția sa ecologică 

standard și a căror cifră de afaceri anuală pentru producția ecologică 

nu depășește 25 000  EUR sau a căror producție ecologică standard 

nu depășește 15 000  EUR pe an; sau 

(ii) care dețin fiecare exploatații de maximum: 

— cinci hectare, 

— 0,5 hectare în cazul serelor, sau 

— 15 hectare, exclusiv în cazul pajiștilor permanente; 

(c) este stabilit într-un stat membru sau într-o țară terță; 

(d) are personalitate juridică; 

(e) este alcătuit numai din membri ale căror activități de producție se 

desfășoară în proximitate geografică una față de cealaltă; 

(f) instituie un sistem comun de comercializare pentru produsele 

produse de grup; și 

(g) instituie un sistem de controale interne care cuprinde un set 

documentat de activități și proceduri de control, potrivit căruia o 

anumită persoană sau un anumit organism este responsabil(ă) cu 

verificarea respectării prezentului regulament de către fiecare 

membru al grupului. 

(2)  Autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de control sau 

organismele de control retrag certificatele menționate la articolul 35 

pentru întregul grup în cazul în care deficiențele în ceea ce privește 

Articolul 24. Grupul de operatori 

(1) Fiecare grup de operatori: 

a) este alcătuit numai din membri care sunt operatori care produc și 

care, în plus, pot fi implicați în prelucrarea, pregătirea sau 

introducerea pe piață de alimente ori de hrană pentru animale; 

b) este alcătuit numai din membri care dețin fiecare exploatații de 

maximum: 

- cinci hectare, 

- 0,5 hectare în cazul serelor, sau 

- 15 hectare, exclusiv în cazul pajiștilor permanente; 

c) are personalitate juridică; 

d) este alcătuit numai din membri ale căror activități de producție se 

desfășoară în proximitate geografică una față de cealaltă; 

e) instituie un sistem comun de comercializare pentru produsele 

produse de grup; și 

f) instituie un sistem de controale interne care cuprinde un set 

documentat de activități și proceduri de control, potrivit căruia o 

anumită persoană sau un anumit organism este responsabil cu 

verificarea respectării prezentei legi de către fiecare membru al 

grupului. 

(2) Organismele de control retrag certificatele menționate la art. 23 

pentru întregul grup în cazul în care deficiențele în ceea ce privește 

structura sau funcționarea sistemului de controale interne prevăzut 

la alin. (1), în special în ceea ce privește nedetectarea sau 

nesoluționarea nerespectării de către membri individuali ai grupului 

de operatori, afectează integritatea produselor ecologice și în 

conversie. 

(3) Guvernul stabilește și aprobă norme în ceea ce privește: 

a) responsabilitățile membrilor individuali ai unui grup de 

operatori; 
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structura sau funcționarea sistemului de controale interne prevăzut la 

alineatul (1), în special în ceea ce privește nedetectarea sau 

nesoluționarea nerespectării de către membri individuali ai grupului 

de operatori, afectează integritatea produselor ecologice și în 

conversie. 

(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de modificare a prezentului articol alineatele (1) și 

(2) prin adăugarea de norme sau prin modificarea acestor norme 

adăugate, în special în ceea ce privește: 

(a) responsabilitățile membrilor individuali ai unui grup de operatori; 

(b) criteriile de determinare a proximității geografice a membrilor 

grupului, cum ar fi utilizarea comună a instalațiilor sau a locurilor de 

desfășurare a activităților; 

(c) instituirea și funcționarea sistemului de controale interne, inclusiv 

domeniul de aplicare, conținutul și frecvența controalelor care 

urmează să fie efectuate și criteriile de identificare a deficiențelor în 

structura sau funcționarea sistemului de controale interne. 

(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care 

stabilește norme specifice privind: 

(a) alcătuirea și dimensiunile unui grup de operatori; 

(b) documentele și sistemele de ținere a evidențelor, sistemul de 

trasabilitate internă și lista operatorilor; 

(c) schimbul de informații dintre un grup de operatori și autoritatea 

competentă sau autoritățile competente, autoritățile de control sau 

organismele de control și dintre statele membre și Comisie. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

b) criteriile de determinare a proximității geografice a membrilor 

grupului, cum ar fi utilizarea comună a instalațiilor sau a locurilor 

de desfășurare a activităților; 

c) instituirea și funcționarea sistemului de controale interne, 

inclusiv domeniul de aplicare, conținutul și frecvența controalelor 

care urmează să fie efectuate și criteriile de identificare a 

deficiențelor în structura sau funcționarea sistemului de controale 

interne; 

d) alcătuirea și dimensiunile unui grup de operatori; 

e) documentele și sistemele de ținere a evidențelor, sistemul de 

trasabilitate internă și lista operatorilor; 

f) schimbul de informații dintre un grup de operatori autoritatea 

competentă și organismele de control. 

 Capitolul VI 

POLITICA DE STAT ÎN SECTORUL AGRICULTURII 

ECOLOGICE ŞI CONTROLUL DE STAT ASUPRA 

RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIU 

 

Articolul 25. Atribuțiile autorității competente 

(1) Politica de stat în domeniul agriculturii ecologice, inclusiv 

programele/planurile de acțiuni pentru promovarea domeniului 

agriculturii ecologice în scopul garantării credibilității sistemului şi 

a valorii adăugate, reducerii riscurilor fraudelor, păstrând, în acelaşi 

timp încrederea consumatorilor, este promovată de Guvern prin 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind 

autoritate competentă în sensul prezentei legi. 

(2) Autoritatea competentă are următoarele atribuţii: 

a) elaborează documente de politici în domeniu producţiei 

agroalimentare ecologice şi asigură implementarea şi monitorizarea 
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lor;  

b) iniţiază, elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului actele 

normative care reglementează norme privind producția vegetală, 

animalieră, alimentelor prelucrate, vinului, norme de producție 

aplicabile algelor și animalelor de acvacultură, hranei prelucrate 

pentru animale, drojdiei utilizate ca aliment sau ca hrană pentru 

animale, norme privind colectarea, ambalarea, transportul și 

depozitarea produselor; 

c) recunoaște organismele de control din domeniu care fac dovada 

conformităţii cu prevederile prezentei legi; 

d) supraveghează activitatea organismelor de control aprobate. În 

acest sens autoritatea competentă întreprinde următoarele: 

- centralizează şi verifică datele transmise de organismele de 

control recunoscute, în conformitate cu articolul 27; 

- publică pe site-ul MADRM, după o verificare formală, 

certificatele de conformitate eliberate de organismele de control, în 

conformitate cu prevederile art. 22 alin (6) din prezenta lege. 

- în situaţia retragerii aprobării unui organism de control sau în 

cazul în care respectivul organism renunţă la activitatea de inspecţie 

şi certificare, pentru care a fost recunoscut, autoritatea competentă 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin (15) realizează 

următoarele: 

1) notifică toate celelalte organisme de control din listă și 

organismul de acreditare al organismului de control în cauză; 

2) notifică operatorii înscriși la respectivul organism; 

3) notifică Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură despre 

decizia de retragere a recunoașterii organismului de control în 

cauză; 

4) modifică lista organismelor de control recunoscute pentru 

efectuarea inspecţiei şi certificării produselor ecologice pe teritoriul 

Republicii Moldova, publicată pe site-ul propriu; 

e) acordă individual operatorilor derogări de la normele de 

producţie şi aprobă norme şi proceduri pentru eventualele derogări 

de la aceste norme; 

f) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul 

Naţional de Acreditare (MOLDAC) sau alt organism de acreditare 

echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de 

recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, sau un 

alt un organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un 

acord multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului 

internațional de acreditare; 

g) desemnează laboratorul de referinţă pentru analiza probelor 

prelevate în cadrul controlului în conformitate cu art. 32 alin. (4) - 



(6). Probele prelevate se vor examina în laboratoarele care 

funcționează în conformitate cu standardul SM EN ISO/ IEC 17025 

privind „Cerințele generale pentru competența laboratoarelor de 

încercări și etalonări”; 

h) gestionează notificările și sesizările cu privire la încălcarea 

prezentei legi În acest sens analizează sesizările și notificările 

recepționate și propune desfășurarea investigaţiilor după cum 

urmează: 

- care reprezintă contravenții se examinează de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor.  

- care se referă la cazuri de nerespectare suspectată și de 

nerespectare constatată astfel cum sunt indicate în catalogul comun 

menționat la art. 37 alin. (3), autoritatea competentă va solicita 

organismului de control exercitarea măsurilor conform catalogului 

comun. În cazul în care organismul de control nu va întreprinde 

măsurile necesare pentru soluţionarea sesizărilor sau notificărilor 

identificate, autoritatea competentă va aplica sancţiunile 

administrative prevăzute de lege. Prin derogare de la Legea 50/2013 

cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu 

legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu 

normele de sănătate și de bunăstarea a animalelor, măsurile 

coercitive se aplică nu de către autoritatea de implementare, dar de 

către organismele de control. 

i) gestionează marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica 

Moldova”și stabilește regulile privind utilizarea mărcii; 

j) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile 

interesate în vederea promovării agriculturii ecologice; 

k) participă la colaborarea internaţională în domeniul producţiei 

agroalimentare ecologice; 

l) elaborează o listă limitativă privind produsele şi substanţele care 

pot fi utilizate în agricultura ecologică; 

m) centralizează şi verifică datele transmise de autoritatea de 

implementare și organismele de control. 

 Articolul 26. Atribuțiile autorității de implementare 

(1) În sensul prezentei legi, autoritatea de implementare este 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor . 

(2) Autoritatea de implementare are următoarele atribuții: 

a) efectuează controlul oficial anual la operatorii înregistrați în 

agricultura ecologică în conformitate cu art. 32 alin. (4) - (6). 

b) prelevează probe pentru expertiza de laborator a produselor 

menționate la art. 2 alin. (2); 

c) întocmeşte procese-verbale de constatare a încălcărilor în 

domeniul agriculturii ecologice şi remite raportul autorității 
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competente; 

d) înregistrează operatorii, importatorii și exportatorii din 

agricultura ecologică în Registrul oficial de înregistrare, cu 

indicarea denumirii operatorului, numărului de înregistrare al 

acestuia, tipului de activitate, adresa la care îşi desfăşoară 

activităţile, speciile, suprafețele și anul conversiei; 

e) gestionează baza de date pentru seminţele și materialul de 

înmulțire vegetativ ecologic; 

f) acordă acces autorității competente la Registrul oficial de 

înregistrare, baza de date pentru seminţele și materialul de înmulțire 

vegetativ ecologic; 

g) în procesul comercializării produselor agroalimentare ecologice, 

autoritatea de implementare efectuează controlul oficial al 

existenţei certificatului și modului în care sînt respectate normele 

privind plasarea produselor ecologice în procesul comercializării; 

h) declară instituirea circumstanțelor catastrofale sau de risc în 

agricultura ecologică. 

Regulamentul (UE) 848/2018, CAPITOLUL VI 

CONTROALELE OFICIALE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 

OFICIALE 

Articolul 37 Relația cu Regulamentul (UE) 2017/625 și normele 

suplimentare pentru controalele oficiale și alte activități oficiale 

în legătură cu producția ecologică și cu etichetarea produselor 

ecologice 

Normele specifice din prezentul capitol se aplică, în plus față de 

normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, cu excepția 

cazului în care articolul 40 alineatul (2) din prezentul regulament 

prevede dispoziții contrare și în plus față de articolul 29 din prezentul 

regulament, cu excepția cazului în care articolul 41 alineatul (1) din 

prezentul regulament prevede dispoziții contrare, în ceea ce privește 

controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a 

verifica pe parcursul întregului proces, în toate etapele de producție, 

preparare și distribuție, că produsele menționate la articolul 2 

alineatul (1) din prezentul regulament au fost produse cu respectarea 

prezentului regulament. 

Articolul 27. Norme privind controalele în legătură cu producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice 

(1) Normele specifice din prezentul capitol se aplică în plus față de 

normele prevăzute în Legea 50/2013 cu privire la controalele 

oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi 

de bunăstare a animalelor, în ceea ce privește controalele efectuate 

pentru a verifica pe parcursul întregului proces, în toate etapele de 

producție, preparare și distribuție, că produsele menționate la art. 2 

alin. (1) din prezenta lege au fost produse cu respectarea prezentei 

legi. 

(2) În scopul efectuării controalelor menționate, autoritatea 

competentă deleagă organismelor de control anumite atribuții de 

control, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 29-31. 

(3) Pentru delegarea atribuțiilor de control, către organismele de 

control, în cadrul autorității competente se instituie o comisie 

denumită în continuare Comisie de recunoaștere. 

(4) Comisia de recunoaștere verifică dacă organismul de control 

îndeplinește cumulativ condițiile de aprobare și decide 

recunoașterea acestuia de autoritatea competentă. 

(5) Autoritatea competentă emite ordinul de recunoaștere sau, după 

caz, de extindere sau, retragere a recunoașterii şi ulterior, notifică 

organismul de control care corespunde cerinţelor. 

(6) În cazul în care deleagă anumite sarcini de control în vederea 

verificării respectării normelor privind producţia ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice autoritatea competentă, atribuie un 
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număr de cod fiecărui organism delegat. 

(7) Organismele de control care au sediul central în alt stat pot 

solicita recunoașterea de către autoritatea competentă în scopul 

certificării produselor ecologice, pe teritoriul țării. 

(8) Regulile detaliate și condițiile de delegare a atribuțiilor de 

control organismelor de control sunt stabilite de Guvern. 

(9) Supravegherea activității organismelor de control se efectuează 

prin controlul oficial al operatorilor aflați sub contract cu 

organismul respectiv. 

(10) La efectuarea controlului oficial participă și inspectorul 

organismului de control al operatorilor aflați sub contract cu 

organismul respectiv. 

(11) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de 

efectuare a activităţii organismului de control.  

(12) Verificarea existenței documentelor și a respectării normelor 

de producere se efectuează conform unei liste aprobate de Guvern.  

(13) Supravegherea activității organismelor de control are ca 

obiectiv: 

a) verificarea pe teren a respectării de către organismele de control 

a cerințelor minime de control; 

b) verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de către 

organismele de control; 

c) verificarea eficienţei activităţii organismelor de control; 

d) identificarea eventualelor neconformități, între controlul oficial 

și controlul efectuat de organismele de control la operatori; 

e) identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de 

inspecție desfășurată de organismele de control la operatorii aflați 

sub contract; 

f) aplicarea de măsuri corective organismului de control, în situația 

în care se identifică nereguli sau încălcări ale legislației în vigoare. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 38 Norme suplimentare 

privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 

de către autoritățile competente 

(1) Controalele oficiale efectuate în conformitate cu articolul 9 din 

Regulamentul (UE) 2017/625 pentru verificarea respectării 

prezentului regulament includ, în special: 

(a) verificarea aplicării de către operatori a măsurilor preventive și de 

precauție, astfel cum sunt menționate la articolul 9 alineatul (6) și la 

articolul 28 din prezentul regulament, în fiecare etapă de producție, 

pregătire și distribuție; 

(b) în cazul în care exploatația include unități de producție 

neecologică sau în conversie, verificarea registrelor și a măsurilor 

sau procedurilor sau mecanismelor instituite în vederea asigurării 

Articolul 28. Norme suplimentare privind controalele și acțiunile 

care trebuie întreprinse de către organismele de control 

(1) Controalele efectuate de organismele de control în conformitate 

cu art. 3 al Legii 50/2013 pentru verificarea respectării prezentei 

legi includ în special: 

a) verificarea aplicării de către operatori a măsurilor preventive și 

de precauție în fiecare etapă de producție, pregătire și distribuție, 

astfel cum sunt menționate la art. 9 alin. (7); 

b) în cazul în care exploatația include unități de producție 

neecologică sau în conversie, verificarea registrelor și a măsurilor 

sau procedurilor sau mecanismelor instituite în vederea asigurării 

unei separări clare și efective între unitățile de producție ecologică, 

în conversie și neecologică, precum și între produsele respective 
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unei separări clare și efective între unitățile de producție ecologică, 

în conversie și neecologică, precum și între produsele respective 

produse în unitățile respective, precum și a substanțelor și produselor 

utilizate pentru unitățile de producție ecologică, în conversie și 

neecologică; o astfel de verificare include controale pe parcelele 

pentru care o perioadă anterioară a fost recunoscută retroactiv ca 

parte a perioadei de conversie și controale în ceea ce privește 

unitățile de producție neecologică; 

(c) în cazurile în care produsele ecologice, în conversie și 

neecologice sunt colectate simultan de către operatori, sunt preparate 

ori depozitate în aceeași unitate, zonă sau spații de preparare sau sunt 

transportate către alți operatori ori alte unități, verificarea registrelor 

și a măsurilor, procedurilor sau mecanismelor instituite pentru a se 

asigura că operațiunile sunt efectuate separat în spațiu sau în timp, că 

sunt puse în aplicare măsuri adecvate de curățenie și, după caz, 

măsuri pentru a preveni substituirea produselor, că produsele 

ecologice și produsele în conversie sunt identificate în orice moment 

și că produsele ecologice, produsele în conversie și produsele 

neecologice sunt depozitate, înainte și după operațiunile de pregătire, 

în mod separat în spațiu sau în timp unele de altele; 

(d) verificarea instituirii și funcționării sistemului de control intern al 

grupurilor de operatori; 

(e) în cazurile în care operatorii sunt scutiți de obligația de notificare 

în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din prezentul regulament 

sau de obligația de a fi în posesia unui certificat în conformitate cu 

articolul 35 alineatul (8) din prezentul regulament, verificarea 

îndeplinirii cerințelor pentru scutire și verificarea produselor vândute 

de operatorii respectivi. 

(2)  Controalele oficiale efectuate în conformitate cu articolul 9 din 

Regulamentul (UE) 2017/625 pentru verificarea respectării 

prezentului regulament se desfășoară de-a lungul întregului proces în 

toate etapele de producție, pregătire și distribuție, în funcție de 

probabilitatea nerespectării, astfel cum este definită la articolul 3 

punctul 57 din prezentul regulament, care se determină ținând seama, 

în plus față de elementele menționate la articolul 9 din Regulamentul 

(UE) 2017/625, în special de următoarele elemente: 

(a) tipul, dimensiunea și structura operatorilor și a grupurilor de 

operatori; 

(b) vechimea operatorilor și a grupurilor de operatori în producția, 

pregătirea și distribuția ecologică; 

(c) rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu prezentul 

articol; 

(d) momentul relevant pentru activitățile efectuate; 

produse în unitățile respective, precum și a substanțelor și 

produselor utilizate pentru unitățile de producție ecologică, în 

conversie și neecologică; o astfel de verificare include controale pe 

parcelele pentru care o perioadă anterioară a fost recunoscută 

retroactiv ca parte a perioadei de conversie și controale în ceea ce 

privește unitățile de producție neecologică; 

c) în cazurile în care produsele ecologice, în conversie și 

neecologice sunt colectate simultan de către operatori, sunt 

preparate ori depozitate în aceeași unitate, zonă sau spații de 

preparare sau sunt transportate către alți operatori ori alte unități, 

verificarea registrelor și a măsurilor, procedurilor sau mecanismelor 

instituite pentru a se asigura că operațiunile sunt efectuate separat în 

spațiu sau în timp, că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de 

curățenie și, după caz, măsuri pentru a preveni substituirea 

produselor, că produsele ecologice și produsele în conversie sunt 

identificate în orice moment și că produsele ecologice, produsele în 

conversie și produsele neecologice sunt depozitate, înainte și după 

operațiunile de pregătire, în mod separat în spațiu sau în timp unele 

de altele; 

d) verificarea instituirii și funcționării sistemului de control intern 

al grupurilor de operatori. 

(2) Controalele efectuate în conformitate cu art. 3 al Legii 50/2013 

pentru verificarea respectării prezentei legi se desfășoară de-a 

lungul întregului proces în toate etapele de producție, pregătire și 

distribuție, în funcție de probabilitatea nerespectării prezentei legi 

sau a actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu 

prezenta lege, care se determină ținând seama, în plus față de 

elementele menționate la art. 3 al Legii 50/2013, în special de 

următoarele elemente: 

a) tipul, dimensiunea și structura operatorilor și a grupurilor de 

operatori; 

b) vechimea operatorilor și a grupurilor de operatori în producția, 

pregătirea și distribuția ecologică; 

c) rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu prezentul 

articol; 

d) momentul relevant pentru activitățile efectuate; 

e) categoriile de produse; 

f) tipul, cantitatea și valoarea produselor și evoluția lor de-a lungul 

timpului; 

g) posibilitatea amestecării produselor sau a contaminării cu 

produse sau substanțe neautorizate; 

h) aplicarea de derogări sau exceptări de la norme pentru operatori 

și grupuri de operatori; 



(e) categoriile de produse; 

(f) tipul, cantitatea și valoarea produselor și evoluția lor de-a lungul 

timpului; 

(g) posibilitatea amestecării produselor sau a contaminării cu 

produse sau substanțe neautorizate; 

(h) aplicarea de derogări sau exceptări de la norme pentru operatori 

și grupuri de operatori; 

(i) punctele critice pentru nerespectare și probabilitatea nerespectării 

în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției; 

(j) activitățile de subcontractare. 

(3)  În orice caz, toți operatorii și toate grupurile de operatori, cu 

excepția celor menționați la articolul 34 alineatul (2) și la articolul 35 

alineatul (8), fac obiectul verificării respectării cel puțin o dată pe an. 

Verificarea respectării include o inspecție fizică la fața locului, cu 

excepția cazului în care se îndeplinesc următoarele condiții: 

(a) controalele anterioare ale operatorului sau ale grupului de 

operatori în cauză nu au evidențiat nicio nerespectare care să 

afecteze integritatea produselor ecologice sau în conversie timp de 

cel puțin trei ani consecutivi; și 

(b) operatorul sau grupurile de operatori în cauză au fost evaluate pe 

baza elementelor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și 

la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/625 ca prezentând o 

probabilitate redusă de nerespectare. 

În acest caz, perioada dintre două inspecții fizice la fața locului nu 

depășește 24 de luni. 

(4)  Controalele oficiale efectuate în conformitate cu articolul 9 din 

Regulamentul (UE) 2017/625 pentru verificarea respectării 

prezentului regulament: 

(a) sunt realizate în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) 2017/625, asigurându-se totodată că un procent 

minim din toate controalele oficiale ale operatorilor sau grupurilor de 

operatori se efectuează fără notificare prealabilă; 

(b) asigură că se efectuează un procent minim de controale 

suplimentare față de cele menționate la alineatul (3) de la prezentul 

articol; 

(c) se efectuează prin prelevarea unui număr minim de probe, care au 

fost prelevate în conformitate cu articolul 14 litera (h) din 

Regulamentul (UE) 2017/625; 

(d) asigură că un număr minim de operatori care sunt membri ai unui 

grup de operatori sunt controlați în legătură cu verificarea respectării 

menționate la alineatul (3) de la prezentul articol. 

(5)  Eliberarea sau reînnoirea certificatului menționat la articolul 35 

alineatul (1) se bazează pe rezultatele verificării respectării astfel 

i) punctele critice pentru nerespectare și probabilitatea nerespectării 

în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției; 

j) activitățile de subcontractare. 

(3) În orice caz, toți operatorii și toate grupurile de operatori, fac 

obiectul verificării respectării cel puțin o dată pe an. Verificarea 

respectării include o inspecție fizică la fața locului, cu excepția 

cazului în care se îndeplinesc următoarele condiții: 

(a) controalele anterioare ale operatorului sau ale grupului de 

operatori în cauză nu au evidențiat nici-o nerespectare care să 

afecteze integritatea produselor ecologice sau în conversie timp de 

cel puțin trei ani consecutivi; și 

(b) operatorul sau grupurile de operatori în cauză a fost evaluat pe 

baza elementelor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol 

ca prezentând o probabilitate redusă de nerespectare. În acest caz, 

perioada dintre două inspecții fizice la fața locului nu depășește 24 

de luni. 

(4) Controalele efectuate în conformitate cu art. 3 al Legii 50/2013 

pentru verificarea respectării prezentei legi: 

(a) sunt realizate în conformitate cu alin. (5) al prezentului articol, 

asigurându-se, totodată, că un procent minim din toate controalele 

oficiale ale operatorilor sau grupurilor de operatori se efectuează 

fără notificare prealabilă; 

(b) asigură că se efectuează un procent minim de controale 

suplimentare față de cele menționate la alineatul (3) de la prezentul 

articol; 

(c) se efectuează prin prelevarea unui număr minim de probe, care 

au fost prelevate în conformitate cu art. 9 lit. g) al Legii 50/2013; 

(d) asigură că un număr minim de operatori care sunt membri ai 

unui grup de operatori sunt controlați în legătură cu verificarea 

respectării menționate la alin. (3) de la prezentul articol. 

(5) Controalele menționate la alin (4) se efectuează fără notificare 

prealabilă, cu excepția cazului în care această notificare este 

necesară și justificată în mod corespunzător pentru efectuarea 

controlului. În ceea ce privește controalele la cererea operatorului, 

organismul de control poate decide dacă controlul trebuie efectuat 

cu sau fără notificare prealabilă. Controalele cu notificare prealabilă 

nu împiedică efectuarea de controale fără notificare prealabilă. 

(6) Eliberarea sau reînnoirea certificatului menționat la art. 23 alin. 

(1) se bazează pe rezultatele verificării respectării astfel cum este 

menționată la alineatele (1)-(4) de la prezentul articol. 

(7) Procesele-verbale, care trebuie întocmite pentru fiecare control 

efectuat în vederea verificării respectării prezentei legi, în 

conformitate cu art. 8 alin. (1) al Legii 50/2013, se contrasemnează 



cum este menționată la alineatele (1)-(4) de la prezentul articol. 

(6)  Evidența scrisă care trebuie întocmită pentru fiecare control 

oficial efectuat în vederea verificării respectării prezentului 

regulament, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2017/625, se contrasemnează de către operator 

sau de către grupul de operatori pentru a confirma primirea 

respectivei evidențe scrise. 

(7)  Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 nu se 

aplică auditurilor și inspecțiilor efectuate de autoritățile competente 

în contextul activităților lor de supraveghere a organismelor de 

control cărora le-au fost delegate anumite atribuții de oficiale de 

control sau alte atribuții legate de alte activități oficiale. 

(8)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate: 

(a) de completare a prezentului regulament prin stabilirea de criterii 

și condiții specifice pentru efectuarea controalelor oficiale menite să 

asigure trasabilitatea în toate etapele producției, pregătirii și 

distribuției și respectarea prezentului regulament, în ceea ce privește: 

(i) verificările documentelor contabile; 

(ii) controalele efectuate la anumite categorii de operatori; 

(iii) după caz, perioada în care urmează să fie efectuate controalele 

prevăzute în prezentul regulament, inclusiv inspecția fizică la fața 

locului menționată la alineatul (3) de la prezentul articol, și spațiile 

sau zona anume în care urmează să fie efectuate; 

(b) de modificare a alineatului (2) de la prezentul articol prin 

adăugarea unor elemente suplimentare întemeiate pe experiența 

practică sau prin modificarea acestor norme adăugate. 

(9)  Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să 

specifice: 

(a) procentul minim din totalitatea controalelor oficiale efectuate la 

operatori sau grupuri de operatori care trebuie să fie efectuate fără 

notificare prealabilă, menționat la alineatul (4) litera (a); 

(b) procentul minim de controale suplimentare menționat la alineatul 

(4) litera (b); 

(c) numărul minim de probe menționat la alineatul (4) litera (c); 

(d) numărul minim de operatori care sunt membri ai unui grup de 

operatori menționat la alineatul (4) litera (d). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

de către operator, o copie a acestuia fiindu-i înmânată . 

(8) Art. 8 alin. (1) al Legii 50/2013 nu se aplică auditurilor și 

inspecțiilor efectuate de autoritățile competente în contextul 

activităților lor de supraveghere a organismelor de control cărora 

le-au fost delegate anumite atribuții de control. 

(9) Guvernul va elabora și aproba norme de punere în aplicare a 

prezentei legi prin stabilirea de criterii și condiții specifice pentru 

efectuarea controalelor menite să asigure trasabilitatea în toate 

etapele producției, pregătirii și distribuției și respectarea prezentei 

legi, în ceea ce privește: 

a) verificările documentelor contabile; 

b) controalele efectuate la anumite categorii de operatori; 

c) după caz, perioada în care urmează să fie efectuate controalele 

prevăzute în prezenta lege, inclusiv inspecția fizică la fața locului 

menționată la alin. (3) de la prezentul articol, și spațiile sau zona 

anume în care urmează să fie efectuate; 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 39 Norme suplimentare 

privind acțiunile care trebuie întreprinse de către operatori și 

grupurile de operatori 

(1)  În plus față de obligațiile prevăzute la articolul 15 din 

Articolul 17. Norme suplimentare privind acțiunile care trebuie 

întreprinse de către operatori și grupurile de operatori 

(1) Suplimentar obligațiilor prevăzute la art. 16 al prezentei legi, 

operatorii și grupurile de operatori: 

Compat

ibil 

   



Regulamentul (UE) 2017/625, operatorii și grupurile de operatori: 

(a) țin registre pentru a demonstra respectarea prezentului 

regulament; 

(b) efectuează toate declarațiile și alte comunicări care sunt necesare 

în vederea controalelor oficiale; 

(c) iau măsuri practice relevante pentru a asigura respectarea 

prezentului regulament; 

(d) furnizează, sub forma unei declarații care urmează să fie semnată 

și actualizată, după caz: 

(i) descrierea completă a unității de producție ecologice sau în 

conversie și a activităților care urmează să fie desfășurate în 

conformitate cu prezentul regulament; 

(ii) măsurile practice relevante care urmează să fie luate pentru a 

asigura respectarea prezentului regulament; 

(iii) un angajament: 

— să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii 

produselor și să facă schimb de informații relevante cu autoritatea 

competentă sau, după caz, cu autoritatea de control sau cu 

organismul de control, în cazul în care o suspiciune de nerespectare a 

fost probată, o suspiciune de nerespectare nu poate fi exclusă sau a 

fost constatată o nerespectare care afectează integritatea produselor 

în cauză; 

— să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a 

organismului de control ori a autorității de control, sau, în cazul 

retragerii din producția ecologică, păstrarea dosarului de control timp 

de cel puțin cinci ani de către ultima autoritate de control sau ultimul 

organism de control; 

— să informeze imediat autoritatea competentă sau autoritatea ori 

organismul desemnat în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) în 

cazul retragerii din producția ecologică; și 

— să accepte schimbul de informații dintre autoritățile sau 

organismele respective în cazul în care subcontractanții sunt 

verificați de autorități de control sau organisme de control diferite. 

(2)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a furniza 

detalii și specificații privind: 

(a) registrele pentru a demonstra respectarea prezentului regulament; 

(b) declarațiile și alte comunicări care sunt necesare în vederea 

controalelor oficiale; 

(c) măsurile practice relevante pentru asigurarea respectării 

prezentului regulament. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

a) țin registre pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentei 

legi; 

b) efectuează toate declarațiile și alte comunicări care sunt necesare 

în vederea controalelor; 

c) iau măsuri practice relevante pentru a asigura respectarea 

prezentei legi; 

d) furnizează, sub forma unei declarații care urmează să fie semnată 

și actualizată, după caz: 

- descrierea completă a unității de producție ecologice sau în 

conversie și a activităților care urmează să fie desfășurate în 

conformitate cu prezenta lege; 

- măsurile practice relevante care urmează să fie luate pentru a 

asigura respectarea prezentei legi; 

- un angajament: 

1) să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii 

produselor și să facă schimb de informații relevante cu autoritatea 

competentă sau cu organismul de control, în cazul în care o 

suspiciune de nerespectare a fost probată, o suspiciune de 

nerespectare nu poate fi exclusă sau a fost constatată o nerespectare 

care afectează integritatea produselor în cauză; 

2) să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a 

organismului de control sau, în cazul retragerii din producția 

ecologică, păstrarea dosarului de control timp de cel puțin cinci ani 

de către ultimul organism de control; 

3) să informeze imediat organismul de control în cazul retragerii 

din producția ecologică; și 

4) să accepte schimbul de informații dintre organismele respective 

în cazul în care subcontractanții sunt verificați de organisme de 

control diferite. 

(2) Autoritatea competentă va elabora și aproba acte de punere în 

aplicare în vederea furnizării, respectiv colectării de detalii și 

specificații. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 40 Norme suplimentare CAPITOLUL VII Compat    



privind delegarea anumitor atribuții oficiale de control și 

atribuții legate de alte activități oficiale 

(1) Autoritățile competente pot delega organismelor de control 

anumite atribuții oficiale de control și anumite atribuții legate alte 

activități oficiale doar dacă, pe lângă condițiile prevăzute în 

capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/625, sunt îndeplinite și 

următoarele condiții: 

(a) delegarea conține o descriere detaliată a atribuțiilor delegate 

oficiale de control și a atribuțiilor delegate legate de alte activități 

oficiale, inclusiv a obligațiilor de raportare și a altor obligații 

specifice, precum și a condițiilor în care organismul de control le 

poate efectua. În special, organismul de control transmite 

autorităților competente pentru aprobare prealabilă următoarele: 

(i) procedura sa de evaluare a riscurilor prin care se stabilește, în 

special, baza pentru intensitatea și frecvența verificării respectării de 

către operatori și grupuri de operatori, care este constituită pe baza 

elementelor menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 

2017/625 și a articolului 38 din prezentul regulament și care trebuie 

urmată în vederea controalelor oficiale la operatori și grupuri de 

operatori; 

(ii) procedura de control standard instituită, care trebuie să conțină o 

descriere detaliată a măsurilor de control pe care organismul de 

control se angajează să le aplice operatorilor și grupurilor de 

operatori care fac obiectul controalelor sale; 

(iii) o listă de măsuri care sunt în conformitate cu catalogul comun 

menționat la articolul 41 alineatul (4) și care urmează să fie aplicate 

operatorilor și grupurilor de operatori în cazurile de nerespectare 

suspectată sau constatată; 

(iv) mecanismele pentru monitorizarea eficace în ceea ce privește 

atribuțiile oficiale de control și atribuțiile legate de alte activități 

oficiale efectuate față de operatori și grupuri de operatori și 

mecanismele pentru raportarea cu privire la atribuțiile respective. 

Organismul de control notifică autorității competente orice 

modificare ulterioară adusă elementelor menționate la punctele (i)-

(iv); 

(b) autoritățile competente respective dispun de proceduri și 

mecanisme pentru a asigura supravegherea organismelor de control, 

inclusiv verificarea eficacității, independenței și obiectivității 

modului în care se execută atribuțiile delegate, în special în ceea ce 

privește intensitatea și frecvența verificării respectării. 

Cel puțin o dată pe an, autoritățile competente organizează, în 

temeiul articolului 33 litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625, 

audituri ale organismelor de control cărora le-au delegat atribuții 

NORME GENERALE PRIVIND RECUNOAȘTEREA 

ORGANISMELOR DE CONTROL 

Articolul 29. Norme privind delegarea anumitor atribuții de control 

(1) Autoritatea competentă recunoaște organismele de control 

menționate la art. 28 alin. (1), doar dacă, pe lângă condițiile 

prevăzute în capitolul III al prezentei legi, sunt îndeplinite și 

următoarele condiții: 

a) delegarea conține o descriere detaliată a atribuțiilor delegate de 

control, inclusiv a obligațiilor de raportare și a altor obligații 

specifice, precum și a condițiilor în care organismul de control le 

poate efectua. În special, organismul de control transmite autorității 

competente pentru aprobare prealabilă următoarele: 

- procedura sa de evaluare a riscurilor prin care se stabilește, în 

special, baza pentru intensitatea și frecvența verificării respectării 

de către operatori și grupuri de operatori, care este constituită pe 

baza elementelor menționate la art. 3 al Legii 50/2013 și a art. 28 

din prezenta lege și care trebuie urmată în vederea controalelor la 

operatori și grupuri de operatori; 

- procedura de control standard instituită, care trebuie să conțină o 

descriere detaliată a măsurilor de control pe care organismul de 

control se angajează să le aplice operatorilor și grupurilor de 

operatori care fac obiectul controalelor sale; 

- o listă de măsuri care sunt în conformitate cu catalogul comun 

menționat la art. 37 alin. (3) și care urmează să fie aplicate 

operatorilor și grupurilor de operatori în cazurile de nerespectare 

suspectată sau constatată; 

- mecanismele pentru monitorizarea eficace în ceea ce privește 

atribuțiile de control și atribuțiile legate de alte activități efectuate 

față de operatori și grupuri de operatori și mecanismele pentru 

raportarea cu privire la atribuțiile respective. Organismul de control 

notifică autorității competente orice modificare ulterioară adusă 

elementelor menționate mai sus; 

b) autoritatea competentă asigură supravegherea organismelor de 

control, inclusiv verificarea eficacității, independenței și 

obiectivității modului în care se execută atribuțiile delegate, în 

special în ceea ce privește intensitatea și frecvența verificării 

respectării. Cel puțin o dată pe an, autoritatea competentă 

organizează, în temeiul art. 32, alin. (3) lit. a), audituri ale 

organismelor de control cărora le-au delegat atribuții de control. 

(2) În cazul în care se constată un caz de neconformitate, 

organismul de control va decide asupra: 

a) măsurilor necesare în vederea stabilirii originii și amplorii 

cazului de neconformitate, precum și a responsabilităților 

ibil 



oficiale de control sau atribuțiile legate de alte activități oficiale. 

(2)  Prin derogare de la articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul 

(UE) 2017/625, autoritățile competente pot delega unui organism de 

control decizia cu privire la atribuțiile prevăzute la articolul 138 

alineatul (1) litera (b) și la articolul 138 alineatele (2) și (3) din 

regulamentul respectiv. 

(3)  În sensul articolului 29 litera (b) punctul (iv) din Regulamentul 

(UE) 2017/625, standardul pentru delegarea anumitor atribuții 

oficiale de control și a anumitor atribuții legate de alte activități 

oficiale în vederea verificării respectării prezentului regulament, care 

este relevant în domeniul reglementat de prezentul regulament, este 

versiunea notificată cel mai recent a standardului armonizat 

internațional intitulat „Evaluarea conformității – Cerințe pentru 

organisme care certifică produse, procese și servicii”, a cărui 

referință a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(4)  Autoritățile competente nu deleagă organismelor de control 

următoarele atribuții oficiale de control și atribuții legate de alte 

activități oficiale: 

(a) supravegherea și auditul altor autorități de control sau organisme 

de control; 

(b) competența de a acorda derogări, altele decât derogările pentru 

utilizarea materialului de reproducere a plantelor care nu a fost 

obținut din producția ecologică; 

(c) capacitatea de a primi notificări ale activității de către operatori 

sau grupuri de operatori, în temeiul articolului 34 alineatul (1) din 

prezentul regulament; 

(d) evaluarea probabilității nerespectării dispozițiilor prezentului 

regulament care stabilesc frecvența controalelor fizice care trebuie să 

fie efectuate asupra transporturilor ecologice înaintea punerii lor în 

liberă circulație în Uniune, în conformitate cu articolul 54 din 

Regulamentul (UE) 2017/625; 

(e) stabilirea unui catalog comun de măsuri astfel cum se 

menționează la articolul 41 alineatul (4) din prezentul regulament. 

(5)  Autoritățile competente nu deleagă unor persoane fizice atribuții 

oficiale de control sau atribuțiile legate de alte activități oficiale. 

(6)  Autoritățile competente se asigură că informațiile primite de la 

organismele de control în temeiul articolului 32 din Regulamentul 

(UE) 2017/625 și informațiile privind măsurile aplicate de 

organismele de control în caz de nerespectare constatată sau 

probabilă sunt colectate și utilizate de autoritățile competente pentru 

supravegherea activităților organismelor de control respective. 

(7)  În cazul în care o autoritate competentă retrage complet sau 

parțial delegarea anumitor atribuții oficiale de control sau a anumitor 

operatorului; și 

b) măsurilor adecvate pentru a se asigura că operatorul în cauză 

remediază neconformitatea și previne repetarea acesteia. 

(3) Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, 

organismele de control iau în considerare natura cazului de 

neconformitate și antecedentele operatorului în ceea ce privește 

conformitatea. În acest sens, prin derogare de la Legea 50/2013 

măsurile coercitive se aplică nu de către ANSA, dar de către 

organismele de control. 

(4) Autoritatea competentă utilizează informațiile primite de la 

organismele de control în temeiul art. 32 din prezenta lege și 

informațiile privind măsurile aplicate de organismele de control în 

caz de nerespectare constatată sau probabilă, pentru supravegherea 

activităților organismelor de control respective. 

(5) În cazul în care autoritatea competentă retrage complet sau 

parțial delegarea anumitor atribuții oficiale de control în 

conformitate cu art. 32 alin. (11), aceasta decide dacă vreun 

certificat dintre cele eliberate de organismele de control în cauză 

înainte de data deciziei respective privind retragerea parțială sau 

completă rămâne valabil și informează operatorii afectați de decizia 

respectivă. 

(6) Prin derogare de la art. 32 alin. (11) din prezenta lege, înaintea 

retragerii complete sau parțiale a delegării de atribuții oficiale de 

control în cazurile menționate la aliniatul respectiv, autoritatea 

competentă poate suspenda complet sau parțial delegarea 

respectivă: 

a) pentru o perioadă care nu depășește 12 luni și în care organismul 

de control trebuie să remedieze deficiențele identificate în cursul 

auditurilor și inspecțiilor sau pentru a aborda nerespectările pentru 

care se desfășoară un schimb de informații cu alte autorități și 

organisme de control, cu autorități competente; sau 

b) pentru perioada în care este suspendată acreditarea menționată la 

art. 30 alin. (1) lit. a) subpunctul 4) și în legătură cu nerespectarea 

condițiilor pentru recunoaștere. 

(7) În caz de suspendare a recunoașterii, organismele de control în 

cauză nu eliberează certificate menționate la art. 23 pentru părțile 

pentru care a fost suspendată delegarea. Autoritățile competente 

decid dacă vreun certificat dintre cele eliberate de organismele de 

control în cauză înainte de data deciziei respective privind 

retragerea parțială sau completă rămâne valabil și informează 

operatorii în cauză cu privire la decizia respectivă. 

(8) Prin derogare de la art. 32 alin. (11) din prezenta lege, 

autoritatea competentă revocă suspendarea delegării atribuțiilor de 



atribuții legate de alte activități oficiale în conformitate cu articolul 

33 litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625, aceasta decide dacă 

vreun certificat dintre cele eliberate de organismele de control în 

cauză înainte de data deciziei respective privind retragerea parțială 

sau completă rămâne valabil și informează operatorii afectați de 

decizia respectivă. 

(8) Fără a aduce atingere articolului 33 litera (b) din Regulamentul 

(UE) 2017/625, înaintea retragerii complete sau parțiale a delegării 

de atribuții oficiale de control sau atribuțiile legate de alte activități 

oficiale în cazurile menționate la litera respectivă, autoritățile 

competente pot suspenda complet sau parțial delegarea respectivă: 

(a) pentru o perioadă care nu depășește 12 luni și în care organismul 

de control trebuie să remedieze deficiențele identificate în cursul 

auditurilor și inspecțiilor sau pentru a aborda nerespectările pentru 

care se desfășoară un schimb de informații cu alte autorități și 

organisme de control, cu autorități competente, precum și cu 

Comisia, în conformitate cu articolul 43 din prezentul regulament; 

sau 

(b) pentru perioada în care este suspendată acreditarea menționată la 

articolul 29 litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) 2017/625, 

în legătură cu articolul 40 alineatul (3) din prezentul regulament. 

În caz de suspendare a delegării atribuțiilor oficiale de control sau a 

atribuțiilor legate de alte activități oficiale, organismele de control în 

cauză nu eliberează certificate menționate la articolul 35 pentru 

părțile pentru care a fost suspendată delegarea. Autoritățile 

competente decid dacă vreun certificat dintre cele eliberate de 

organismele de control în cauză înainte de data deciziei respective 

privind retragerea parțială sau completă rămâne valabil și informează 

operatorii în cauză cu privire la decizia respectivă. 

Fără a aduce atingere articolului 33 din Regulamentul (UE) 

2017/625, autoritățile competente revocă suspendarea delegării 

atribuțiilor oficiale de control sau a atribuțiilor legate de alte 

activități oficiale cât mai curând posibil, atunci când organismul de 

control a remediat deficiențele sau neconformitățile menționate la 

primul paragraf litera (a) sau atunci când organismul de acreditare a 

ridicat suspendarea acreditării menționate la primul paragraf litera 

(b). 

(9)  În cazul în care un organism de control căruia autoritățile 

competente i-au delegat anumite atribuții oficiale de control sau 

anumite atribuții legate de alte activități oficiale a fost, de asemenea, 

recunoscut de Comisie, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) 

din prezentul regulament, pentru efectuarea de activități de control în 

țări terțe, iar Comisia are intenția de a retrage sau a retras 

control cît mai curând posibil, atunci când organismul de control a 

remediat deficiențele sau neconformitățile menționate la prezentul 

articol sau atunci când organismul de acreditare a ridicat 

suspendarea acreditării menționate la art.30 alin. (1) litera (a). 

(9) În cazul în care un organism de control căruia autoritatea 

competentă i-a delegat anumite atribuții de control a fost, de 

asemenea, recunoscut de Comisia UE, pentru efectuarea de 

activități de control în țări terțe, iar Comisia are intenția de a retrage 

sau a retras recunoașterea organismului de control respectiv, 

autoritatea competentă organizează audituri sau inspecții la 

organismul de control în ceea ce privește activitățile sale în țară, în 

conformitate cu art. 31. 

(10) Organismele de control transmit autorităților competente: 

a) o listă a operatorilor care făceau obiectul controalelor lor la data 

de 31 decembrie a anului precedent, până la data de 31 ianuarie a 

fiecărui an; și 

b) informații privind controalele efectuate în anul precedent pentru 

a sprijini pregătirea părții referitoare la producția ecologică și 

etichetarea produselor ecologice din cadrul raportului anual 

menționat la art. 27 alin. (3) al Legii 50/2013, pînă la data de 31 

martie a fiecărui an. 

(11) Guvernul va elabora și aproba norme privind condițiile pentru 

delegarea atribuțiilor de control către organismele de control, în 

plus față de condițiile prevăzute la prezentul articol. 



recunoașterea organismului de control respectiv, autoritățile 

competente organizează audituri sau inspecții la organismul de 

control în ceea ce privește activitățile sale în statul membru/statele 

membre în cauză, în conformitate cu articolul 33 litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2017/625. 

(10)  Organismele de control transmit autorităților competente: 

(a) o listă a operatorilor care făceau obiectul controalelor lor la data 

de 31 decembrie a anului precedent, până la data de 31 ianuarie a 

fiecărui an; și 

(b) informații privind controalele oficiale și alte activități oficiale 

efectuate în anul precedent pentru a sprijini pregătirea părții 

referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 

din cadrul raportului anual menționat la articolul 113 din 

Regulamentul (UE) 2017/625, până la data de 31 martie a fiecărui 

an. 

(11)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în 

conformitate cu articolul 54, de completare a prezentului regulament 

în ceea ce privește condițiile pentru delegarea atribuțiilor oficiale de 

control și a atribuțiilor legate de alte activități oficiale către 

organismele de control, în plus față de condițiile prevăzute la 

prezentul articol alineatul (1). 

      

Regulamentul (UE) 625/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației 

privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 

2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Articolele: 3 (pct. 3,4,5), 28, 29, 31, 

32, 33); 

Regulamentul (UE) 2017/625 CAPITOLUL III 

Delegarea anumitor atribuții ale autorităților competente 

Articolul 28 Delegarea de către autoritățile competente a anumitor 

atribuții de control oficial 

(1) Autoritățile competente pot delega anumite atribuții de control 

oficial unuia sau mai multor organisme delegate sau persoane fizice, 

în condițiile prevăzute la articolul 29 și, respectiv, la articolul 30. 

Autoritatea competentă se asigură că organismul delegat sau 

persoana fizică căreia i s-au delegat aceste atribuții deține 

competențele necesare pentru îndeplinirea efectivă a acestor atribuții. 

(2) În cazul în care deleagă anumite sarcini de control oficial în 

vederea verificării respectării normelor menționate la articolul 1 

alineatul (2) litera (i) către unul sau mai multe organisme delegate, 

Articolul 27. Norme privind controalele în legătură cu producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice 

(1) Normele specifice din prezentul capitol se aplică în plus față de 

normele prevăzute în Legea 50/2013 cu privire la controalele 

oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi 

de bunăstare a animalelor, în ceea ce privește controalele efectuate 

pentru a verifica pe parcursul întregului proces, în toate etapele de 

producție, preparare și distribuție, că produsele menționate la art. 2 

alin. (1) din prezenta lege au fost produse cu respectarea prezentei 

legi. 

(2) În scopul efectuării controalelor menționate, autoritatea 

competentă deleagă organismelor de control anumite atribuții de 
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autoritatea competentă sau statul membru, dacă ia această decizie, 

atribuie un număr de cod fiecărui organism delegat și desemnează 

autoritățile relevante care răspund pentru autorizarea și 

supravegherea lor. 

control, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 29-31. 

(3) Pentru delegarea atribuțiilor de control, către organismele de 

control, în cadrul autorității competente se instituie o comisie 

denumită în continuare Comisie de recunoaștere. 

(4) Comisia de recunoaștere verifică dacă organismul de control 

îndeplinește cumulativ condițiile de aprobare și decide 

recunoașterea acestuia de autoritatea competentă. 

(5) Autoritatea competentă emite ordinul de recunoaștere sau, după 

caz, de extindere sau, retragere a recunoașterii şi ulterior, notifică 

organismul de control care corespunde cerinţelor. 

(6) În cazul în care deleagă anumite sarcini de control în vederea 

verificării respectării normelor privind producţia ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice autoritatea competentă, atribuie un 

număr de cod fiecărui organism delegat. 

(7) Organismele de control care au sediul central în alt stat pot 

solicita recunoașterea de către autoritatea competentă în scopul 

certificării produselor ecologice, pe teritoriul țării. 

(8) Regulile detaliate și condițiile de delegare a atribuțiilor de 

control organismelor de control sunt stabilite de Guvern. 

(9) Supravegherea activității organismelor de control se efectuează 

prin controlul oficial al operatorilor aflați sub contract cu 

organismul respectiv. 

(10) La efectuarea controlului oficial participă și inspectorul 

organismului de control al operatorilor aflați sub contract cu 

organismul respectiv. 

(11) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de 

efectuare a activităţii organismului de control.  

(12) Verificarea existenței documentelor și a respectării normelor 

de producere se efectuează conform unei liste aprobate de Guvern.  

(13) Supravegherea activității organismelor de control are ca 

obiectiv: 

a) verificarea pe teren a respectării de către organismele de control 

a cerințelor minime de control; 

b) verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de către 

organismele de control; 

c) verificarea eficienţei activităţii organismelor de control; 

d) identificarea eventualelor neconformități, între controlul oficial 

și controlul efectuat de organismele de control la operatori; 

e) identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de 

inspecție desfășurată de organismele de control la operatorii aflați 

sub contract; 

f) aplicarea de măsuri corective organismului de control, în situația 

în care se identifică nereguli sau încălcări ale legislației în vigoare. 



Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 29 Condiții de delegare a 

anumitor atribuții de control oficial către organisme delegate 

Delegarea anumitor atribuții de control oficial către organisme 

delegate, menționată la articolul 28 alineatul (1), se face în scris și în 

condițiile următoare: 

(a) delegarea conține o descriere exactă a respectivelor atribuții de 

control oficial pe care organismul delegat le poate îndeplini și a 

condițiilor în care acesta poate îndeplini respectivele atribuții; 

(b) organismul delegat: 

(i) deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a 

îndeplini respectivele atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

(ii) are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

(iii) este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, 

în special, nu este într-o situație care poate, în mod direct sau 

indirect, să afecteze imparțialitatea conduitei sale profesionale în 

ceea ce privește exercitarea respectivelor atribuții de control oficial 

care i s-au delegat; 

(iv) activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante 

atribuțiilor delegate în cauză, inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 

17020 „Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme 

care efectuează inspecții”; 

(v) dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de 

control oficial care i-au fost delegate; și 

(c) există în vigoare sisteme care asigură o coordonare eficientă și 

eficace între autoritățile competente de delegare și organismul 

delegat. 

Articolul 30. Condiţiile de recunoaștere a organismelor de control  

(1) Suplimentar normelor prevăzute la articolul 27 al prezentei legi 

recunoașterea organismelor de control se face în următoarele 

condiții: 

a) organismul delegat: 

- deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a 

îndeplini atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

- este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, în 

special, nu este într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, 

să afecteze imparțialitatea conduitei sale profesionale în ceea ce 

privește exercitarea atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante 

atribuțiilor delegate , inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 17020 

„Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care 

efectuează inspecții”; 

- dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de 

control oficial care i-au fost delegate; 

b) sunt aprobate reglementări, ce asigură o coordonare eficientă cu 

autoritatea competentă. 

(2) Organismele de control cu sediul principal în Republica 

Moldova trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 28 din 

prezenta lege precum şi următoarele cerinţe: 

a) să fie persoane juridice, înregistrate conform legislaţiei în 

vigoare; 

b) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 

17065 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care 

certifică produse, procese şi servicii” de către Organismul Naţional 

de Acreditare (MOLDAC) sau de alt organism de acreditare 

echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de 

recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA sau un 

organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord 

multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului internațional 

de acreditare; 

c) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi 

integre; Organismul de control şi personalul acestora nu trebuie să 

fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea 

să le influenţeze deciziile; 

d) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a 

infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi 

certificare; 

Compat

ibil 

   



e) să deţină un document de descriere a activităţii din care să reiasă 

cel puţin următoarele: 

- organismul de control îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 

activităţile desfăşurate sub acreditare; 

- descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub 

acreditare; 

- persoana nominalizată responsabilă pentru informarea autorităţii 

competente cu privire la orice modificare apărută în statutul 

acreditării, care a stat la baza aprobării; 

f) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecţie şi 

certificare aplicabile operatorilor; 

g) să prezinte raportul anual de audit intern, dacă a fost auditat în 

ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităților, după 

caz; 

h) să dispună de un număr suficient de personal calificat, 

proporţional cu domeniile de certificare pentru care solicită 

recunoașterea; 

(3) Organismele de control cu sediul principal în altă țară trebuie să 

îndeplinească criteriile prevăzute la art. 28 din prezenta lege, 

precum şi următoarele cerinţe: 

a) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită 

recunoașterea, în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 

17065, de către Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) 

sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană 

semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării 

europene EA-MLA, sau un organism de acreditare din afara 

Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere sub 

auspiciile Forumului internațional de acreditare; 

b) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi 

integre; Organismul de control şi personalul acestora nu trebuie să 

fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea 

să le influenţeze deciziile; 

c) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a 

infrastructurii aflate la dispoziţia unităţii din țară, necesare pentru a 

îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; 

d) să deţină un document de descriere a activităţii pentru unitatea 

din țară, din care să reiasă cel puţin următoarele: 

- organismul de control îşi asumă întreaga responsabilitate asupra 

activităţilor desfăşurate sub acreditare prin unitatea din țară ; 

- descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub 

acreditare prin unitatea din țară; 

- persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi 

certificare pentru unitatea din țară și informarea autorității 



competente cu privire la orice modificare apărută în statutul 

acreditării, care a stat la baza aprobării; 

e) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecţie şi 

certificare aplicabile operatorilor; 

f) să prezinte raportul anual de audit intern al organismului de 

control, în care să fie inclusă şi unitatea din țară din care să rezulte 

că a fost audiată în ultimul an, inclusiv modul de remediere a 

neconformităţilor, după caz; 

g) să dispună de un număr suficient de personal, proporţional cu 

domeniile de certificare pentru care solicită recunoașterea; 

h) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de 

acreditare, inclusiv evaluarea activităţii unităţii din țară; 

i) organismul de control care are sediul principal în altă țară poate 

să se stabilească în Republica Moldova printr-o unitate a cărei 

formă juridică este acceptată de legislaţia naţională.  

j) personalul organismului de control implicat în procesul de 

inspecţie şi certificare a producţiei ecologice trebuie să fie prezent 

obligatoriu la inspecţia de audit desfăşurată anual la sediul din țară 

de către autoritatea competentă, ori de câte ori aceştia solicită acest 

lucru. Toată documentaţia activităţii de inspecţie şi certificare a 

producţiei ecologice se va pune la dispoziţie, în cazul în care 

aceasta este redactată într-o altă limbă, în limba de stat. 

Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 31 Condiții de delegare a 

anumitor atribuții privind alte activități oficiale 

(1) Autoritățile competente pot delega anumite atribuții privind alte 

activități oficiale unuia sau mai multor organisme delegate, sub 

rezerva respectării următoarelor condiții: 

(a) normele menționate la articolul 1 alineatul (2) nu interzic o 

asemenea delegare; și 

(b) condițiile menționate la articolul 29 sunt îndeplinite, cu excepția 

celor stabilite la litera (b) punctul (iv). 

(2) Autoritățile competente pot delega anumite atribuții privind alte 

activități oficiale uneia sau mai multor persoane fizice, sub rezerva 

respectării următoarelor condiții: 

(a) normele menționate la articolul 1 alineatul (2) permit o astfel de 

delegare; și 

(b) sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 30, aplicate mutatis 

mutandis. 

(3) Autoritățile competente nu pot delega organismelor delegate sau 

persoanelor fizice competența de a lua decizii cu privire la atribuțiile 

prevăzute la alineatul (1) litera (b) și la alineatele (2) și (3) de la 

articolul 138. 

Articolul 27. Norme privind controalele în legătură cu producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice  

 (2) În scopul efectuării controalelor menționate, autoritatea 

competentă deleagă organismelor de control anumite atribuții de 

control, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 29-31. 

(3) Pentru delegarea atribuțiilor de control, către organismele de 

control, în cadrul autorității competente se instituie o comisie 

denumită în continuare Comisie de recunoaștere. 

(4) Comisia de recunoaștere verifică dacă organismul de control 

îndeplinește cumulativ condițiile de aprobare și decide 

recunoașterea acestuia de autoritatea competentă. 

(5) Autoritatea competentă emite ordinul de recunoaștere sau, după 

caz, de extindere sau, retragere a recunoașterii şi ulterior, notifică 

organismul de control care corespunde cerinţelor. 

(6) În cazul în care deleagă anumite sarcini de control în vederea 

verificării respectării normelor privind producţia ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice autoritatea competentă, atribuie un 

număr de cod fiecărui organism delegat. 
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Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 32 Obligațiile 

organismelor delegate și ale persoanelor fizice 

Organismele delegate sau persoanele fizice cărora li s-au delegat 

anumite atribuții de control oficial în conformitate cu articolul 28 

alineatul (1) sau anumite atribuții în legătură cu alte activități oficiale 

în conformitate cu articolul 31: 

(a) comunică autorităților competente de delegare regulat și oricând 

solicită acestea rezultatele controalelor oficiale și ale altor activități 

oficiale pe care le efectuează; 

(b) informează imediat autoritățile competente de delegare de fiecare 

dată când rezultatele controalelor oficiale indică un caz de 

neconformitate sau probabilitatea unui caz de neconformitate, cu 

excepția unor prevederi contrare în acordurile specifice instituite 

între autoritatea competentă și organismul delegat sau persoana 

fizică în cauză; și 

(c) acordă autorităților competente acces la sediile și la unitățile lor și 

cooperează și acordă asistență. 

Articolul 31. Obligațiile organismelor de control 

Organismele de control cărora li s-au delegat anumite atribuții de 

control oficial: 

a) comunică autorității competente regulat și oricând solicită acesta 

rezultatele controalelor și ale altor activități pe care le efectuează; 

b) informează imediat autoritatea competentă de fiecare dată când 

rezultatele controalelor indică un caz de neconformitate sau 

probabilitatea unui caz de neconformitate; 

c) acordă autorității competente acces la sediile și la unitățile lor și 

cooperează și acordă asistență. 
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Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 33 Obligațiile 

autorităților competente de delegare 

Autoritățile competente care au delegat anumite atribuții de control 

oficial unor organisme delegate sau unor persoane fizice în 

conformitate cu articolul 28 alineatul (1), sau anumite atribuții în 

legătură cu alte activități oficiale unor organisme delegate sau unor 

persoane fizice în conformitate cu articolul 31: 

(a) organizează audituri sau inspecții la aceste organisme sau 

persoane, după necesități și evitând duplicarea, ținând cont de orice 

acreditare menționată la articolul 29 alineatul (1) litera (b) punctul 

(iv); 

(b) retrag integral sau parțial delegarea, fără întârziere, în cazul în 

care: 

(i) există dovezi că aceste organisme delegate sau persoane fizice nu 

reușesc să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile care le-

au fost delegate; 

(ii) organismul delegat sau persoana fizică nu reușește să ia măsuri 

corespunzătoare și în timp util în vederea remedierii deficiențelor 

identificate; sau 

(iii) s-a demonstrat că a fost compromisă independența sau 

imparțialitatea organismului delegat sau a persoanei fizice. 

Prezenta dispoziție nu aduce atingere competenței autorităților 

competente de a retrage delegarea pentru alte motive decât cele 

menționate în prezentul regulament. 

Articolul 32. Obligațiile autorității competente  

(1) Autoritatea competentă supraveghează activitatea organismelor 

de control, cărora le-au fost delegate atribuții de control în 

conformitate cu art. 29 din prezenta lege. 

(2) Supravegherea activității organismelor de control se realizează 

în conformitate cu tematica și programul activității de control a 

organismelor de control, elaborate în fiecare an.  

(3) Supravegherea activității organismelor de control se efectuează 

prin: 

a) audit la sediul organismelor de control recunoscute, realizat de 

autoritatea competentă. În acest caz se va evita duplicarea, ținând 

cont de orice acreditare menționată la art. 29; 

b) control oficial la agenții economici, realizat de autoritatea de 

implementare. Scopul acestui control este de a evalua pe teren 

modul de desfășurare a activității, precum și a eficientei activității 

organismului de control recunoscut. 

(4) Controalele de supraveghere sunt efectuate şi în urma sesizărilor 

sau notificărilor. 

(5) Controalele oficiale se realizează pe un eșantion de operatori 

stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflați cu contract de 

prestări de servicii cu fiecare organism de control în parte. 

Selectarea eșantionului se face având în vedere analiza de risc, 

incluzând o gama variată de operatori, orientată în special către 

operatorii care au primit sancțiuni din partea organismelor de 

control pentru activitatea desfășurată în anul anterior, în special din 

categoria declasări sau excluderi, precum și către operatorii asupra 
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cărora exista suspiciuni/reclamații. 

(6) Eșantionul se stabilește în funcție de sancțiunile aplicate 

operatorilor de organismele de control pentru activitatea din anul 

anterior, precum și după efectuarea de către organismele de control 

a inspecțiilor fizice obligatorii ale operatorilor, pentru anul în curs, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(7) Autoritatea competentă efectuează: 

a) auditul la sediul organismelor de control în vederea controlului 

documentelor și a modului de desfășurare a activității de inspecție 

și certificare. 

b) verificarea notificărilor transmise de Comisia Europeană cu 

privire la eventualele iregularități/suspiciuni privind unii agenți 

economici din țară sau unele organisme de control care activează pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

(8) Autoritatea de implementarea transmite trimestrial autorității 

competente rezultatele acțiunilor de control efectuate. Raportarea 

controalelor se efectuează în baza unui raport de activitate și este 

transmis în format electronic și pe suport de hârtie la autoritatea 

competentă. Rezultatele controalelor efectuate în baza sesizărilor 

sau notificărilor se va transmite autorității competente în termen de 

5 zile calendaristice.  Rapoartele de inspecție elaborate după fiecare 

control vor sta la baza evaluării anuale a fiecărui organism de 

control. 

(9) În baza analizei rapoartelor trimestriale și a auditului efectuat la 

sediul organismului de control, pentru fiecare organism de control 

autoritatea competentă întocmește un raport de evaluare a activității 

acestuia. 

(10) Raportul de evaluare se transmite atât organismului de control 

cât şi organismului de acreditare în cauză. 

(11) În cazul constatării încălcării prevederilor prezentei legi, sau ca 

urmare a activității nesatisfăcătoare identificate în urma desfășurării 

activității de control și supraveghere, autoritatea competentă aplică 

organismului de control, în funcţie de gravitatea neregulilor 

constatate, următoarele sancţiuni administrative: avertisment scris 

şi retragerea aprobării. 

a) Avertismentul scris se acordă în următoarele situaţii: 

- nerespectarea prevederilor art. 27, cu excepţia obligaţiilor 

prevăzute la art. 22 alin. (1); 

- nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 32; 

- constatarea nerespectării condiţiilor care au stat la baza aprobării, 

conform prevederilor art. 30 și 31. 

b) Retragerea aprobării se realizează în următoarele situaţii: 

- aplicarea a două avertismente scrise într-un an calendaristic; 



- în cazul în care, în urma unui audit, se dovedește că organismul de 

control nu este capabil să îndeplinească sarcinile ce i s-au delegat. 

Retragerea are loc imediat, în cazul în care organismul de control 

nu remediază neregulile sau încălcările identificate a condițiilor 

care au stat la baza aprobării conform art. 28. 

- în situaţia în care organismul de control emite certificate 

prevăzute la art. 23 alin. (1) sau orice alte documente conform 

procedurii proprii, a căror neconformitate, ca formă şi conţinut, se 

demonstrează ulterior. 

(12) Retragerea aprobării unui organism de certificare poate viza 

retragerea totală de a desfăşura activităţi pe teritoriul țării sau 

retragerea aprobării cu privire la un anumit domeniu de activitate, 

ca urmare a rezultatelor activităţii de control şi supraveghere, a 

neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza aprobării, a retragerii 

acreditării acordate de Organismul Naţional de Acreditare 

(MOLDAC), de un organism de acreditare echivalent din Uniunea 

Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a 

acreditării europene EA-MLA sau de un organism de acreditare din 

afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere 

sub auspiciile Forumului internațional de acreditare. 

(13) Organismele de control cărora le-a fost retrasă recunoașterea 

privind desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe 

teritoriul Republicii Moldova nu au dreptul să depună o nouă 

solicitare pentru recunoaștere pe o perioadă de 5 ani de la data 

retragerii recunoașterii. 

(14) Organismele de control cărora le-a fost retrasă recunoașterea 

privind desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe 

teritoriul țării sunt responsabile pentru orice prejudicii cauzate 

operatorilor. 

(15) Verificarea respectării condiţiilor normative de comercializare 

către consumatorul final a produselor agroalimentare ecologice, 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin exclusiv 

autorității de implementare. Autoritatea de implementare are 

obligaţia de a informa autoritatea competentă privitor la constatările 

efectuate. 

(16) În cazul retragerii recunoașterii unui organism de control 

autoritatea competentă notifică operatorii înscriși la respectivul 

organism, toate celelalte organisme de control din listă și 

organismul de acreditare al organismului de control în cauză. 

Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) pentru operatorii înscriși la respectivul organism: 

- data de la care a fost retrasă recunoașterea organismului de control 

sau de la care organismul de control a decis renunţarea la 



activităţile de inspecţie şi certificare pentru care a fost recunoscut; 

- informarea privind interzicerea utilizării mărcii de certificare a 

acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu prezenta lege, în 

cazul în care operatorul nu încheie un nou contract cu un alt 

organism de control în termenul prevăzut de actele normative în 

vigoare. 

b) pentru toate celelalte organisme de control din listă și organismul 

de acreditare al organismului de control în cauză: 

- data de la care organismul de control nu mai activează pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

- motivul retragerii din sistem, astfel încât să poată fi apreciat riscul 

potenţial existent în cazul operatorilor care au avut contract cu 

organismul de control. 

c) pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură : 

- decizia de retragere a aprobării cu privire la activitatea 

organismului de control în cauză; 

- lista operatorilor înscriși la respectivul organism de control. 

Regulamentul (UE) 2018/848 Articolul 41 Norme suplimentare 

privind acțiunile în caz de nerespectare 

(1) Sub rezerva articolului 29, în cazul în care o autoritate 

competentă sau, după caz, o autoritate de control ori un organism de 

control are suspiciuni sau primește informații probate, inclusiv 

informații din partea altor autorități competente sau, după caz, din 

partea altor autorități de control ori organisme de control, cu privire 

la faptul că un operator intenționează să utilizeze sau să introducă pe 

piață un produs care poate să nu respecte prezentul regulament, dar 

care poartă termeni referitori la producția ecologică, sau în cazul în 

care o astfel de autoritate competentă, autoritate de control ori 

organism de control este informat de un operator în legătură cu o 

suspiciune de nerespectare în conformitate cu articolul 27: 

(a) aceasta efectuează imediat o anchetă oficială în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/625 cu scopul de a verifica respectarea 

prezentului regulament; ancheta respectivă trebuie finalizată cât mai 

curând posibil, într-un termen rezonabil, ținând seama de 

durabilitatea produsului și de complexitatea cazului; 

(b) aceasta/acesta interzice provizoriu atât introducerea pe piață a 

produselor în cauză ca produse ecologice sau în conversie cât și 

utilizarea lor în producția ecologică, în așteptarea rezultatelor 

anchetei menționate la litera (a). Înainte de a lua o astfel de decizie, 

autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori 

organismul de control îi oferă operatorului ocazia de a prezenta 

observații. 

(2)  În cazul în care rezultatele anchetei menționate la alineatul (1) 

CAPITOLUL VIII MĂSURI ŞI SANCŢIUNI APLICATE ÎN 

VEDEREA RESPECTĂRII PREZENTEI LEGI 

Articolul 33. Măsuri privind acțiunile adoptate în caz de 

nerespectare 

(1) Cu condiţia respectării art. 9 alin. (7), în cazul în care un 

organism de control are suspiciuni sau primește informații probate, 

inclusiv informații din partea altor organisme de control, cu privire 

la faptul că un operator intenționează să utilizeze sau să introducă 

pe piață un produs care poate să nu respecte prezenta lege, dar care 

poartă termeni referitori la producția ecologică, sau în cazul în care 

organismul de control este informat de un operator în legătură cu o 

suspiciune de nerespectare în conformitate cu art. 16: 

a) efectuează imediat o anchetă cu scopul de a verifica respectarea 

prezentei legi; ancheta respectivă trebuie finalizată cât mai curând 

posibil, într-un termen rezonabil, ținând seama de durabilitatea 

produsului și de complexitatea cazului; 

b) interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în 

cauză ca produse ecologice sau în conversie, cât și utilizarea lor în 

producția ecologică, în așteptarea rezultatelor anchetei menționate 

la lit. a). Înainte de a lua o astfel de decizie, organismul de control îi 

oferă operatorului ocazia de a prezenta observații. 

(2) În cazul în care rezultatele anchetei menționate la alin. (1) lit. a) 

nu demonstrează vreo nerespectare care să afecteze integritatea 

produselor ecologice sau în conversie, operatorului i se permite să 

utilizeze produsele în cauză sau să le introducă pe piață ca produse 

ecologice sau în conversie. 

Compat

ibil 

   



litera (a) nu demonstrează vreo nerespectare care să afecteze 

integritatea produselor ecologice sau în conversie, operatorului i se 

permite să utilizeze produsele în cauză sau să le introducă pe piață ca 

produse ecologice sau în conversie. 

(3)  Statele membre adoptă măsurile și prevăd eventuale sancțiuni 

necesare pentru a evita utilizarea frauduloasă a indicațiilor 

menționate în capitolul IV din prezentul regulament. 

(4)  Autoritățile competente pun la dispoziție un catalog comun de 

măsuri pentru cazurile de nerespectare suspectată și de nerespectare 

constatată, care urmează să fie aplicate pe teritoriul lor, inclusiv de 

autoritățile de control și de organismele de control. 

(5)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a 

specifica modalitățile uniforme pentru cazurile în care autoritățile 

competente trebuie să ia măsuri în legătură cu o nerespectare 

suspectată sau constatată. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(3) Autoritatea competentă elaborează un catalog comun de măsuri 

pentru cazurile de nerespectare suspectată și de nerespectare 

constatată, care urmează să fie aplicate de organismele de control. 

Regulamentul (UE) 2018/848 Articolul 42 Norme suplimentare 

privind măsurile în caz de nerespectare 

(1)  În eventualitatea unei nerespectări care afectează integritatea 

produselor ecologice sau în conversie pe parcursul oricăreia dintre 

etapele producției, pregătirii și distribuției, de exemplu, din cauza 

utilizării unor produse, substanțe sau tehnici neautorizate ori a 

amestecării cu produse neecologice, autoritățile competente și, după 

caz, autoritățile de control și organismele de control se asigură că, pe 

lângă măsurile care trebuie luate în conformitate cu articolul 138 din 

Regulamentul (UE) 2017/625, în etichetarea și publicitatea întregului 

lot sau a întregii serii de producție în cauză nu se face referire la 

producția ecologică. 

(2)  În eventualitatea unei nerespectări grave sau repetitive ori 

continue, autoritățile competente și, după caz, autoritățile de control 

și organismele de control se asigură că, pe lângă măsurile prevăzute 

la alineatul (1) și pe lângă orice măsuri adecvate adoptate în mod 

specific în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) 

2017/625, operatorilor sau grupurilor de operatori în cauză li se 

interzice comercializarea de produse cu referire la producția 

ecologică pe o perioadă dată și că se retrage sau se suspendă 

certificatul acestora menționat la articolul 35, după caz. 

Articolul 34. Măsurile în caz de nerespectare 

(1) În eventualitatea unei nerespectări care afectează integritatea 

produselor ecologice sau în conversie pe parcursul oricăreia dintre 

etapele producției, pregătirii și distribuției, de exemplu, din cauza 

utilizării unor produse, substanțe sau tehnici neautorizate ori a 

amestecării cu produse neecologice, organismele de control se 

asigură că pe lîngă măsurile care trebuie luate în conformitate cu 

art. 30 al Legii 50/2013, în etichetarea și publicitatea întregului lot 

sau a întregii serii de producție în cauză, nu se face referire la 

producția ecologică. 

(2) În eventualitatea unei nerespectări grave sau repetitive ori 

continue, organismele de control se asigură că, pe lângă măsurile 

prevăzute la alin. (1) și pe lângă orice măsuri adecvate adoptate în 

mod specific în conformitate cu art. 30 al Legii 50/2013 

operatorilor sau grupurilor de operatori în cauză li se interzice 

comercializarea de produse cu referire la producția ecologică pe o 

perioadă dată și că se retrage sau se suspendă certificatul acestora 

menționat la art. 23, după caz. 
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 Articolul 35. Răspunderea pentru nerespectarea prezentei legi  

(1) Nerespectarea prezentei legi atrage răspunderea civilă sau 

contravenţională, după caz. 

(2) Sînt contravenţii şi se sancţionează conform Codului 
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contravenţional următoarele fapte: 

a) utilizarea ilegală a termenilor de "ecologic", "biologic", 

"organic" sau a abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci 

comerciale sau practici de utilizare în producția, procesarea, 

ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor, 

inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare și documentele 

comerciale care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt 

obținute în conformitate cu regulile de producție ecologică; 

b) comercializarea produselor agroalimentare ecologice în lipsa 

documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii 

prin care se poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele 

de producţie, procesare şi distribuţie. 

răspundere 

civilă şi 

contravenţiona
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 Articolul 36. Soluţionarea situaţiilor excepţionale 

În cazul acordării derogărilor și a excepțiilor de la normele 

aplicabile producției ecologice, nu constituie contravenţie, în cazul 

în care se prezintă: 

a) cererea de aprobare a utilizării materialului de reproducere care 

nu a fost obținut din agricultura ecologică  

b) cerere de acordare a unei excepții în cazul unui eveniment 

catastrofal în conformitate cu normele de producție ecologică și 

etichetarea produselor ecologice. 
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Regulamentul (UE) 2018/848 Articolul 43 Norme suplimentare 

privind schimbul de informații 

(1)  Pe lângă obligațiile prevăzute la articolul 105 alineatul (1) și la 

articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, 

autoritățile competente fac imediat schimb de informații cu alte 

autorități competente, precum și cu Comisia cu privire la orice 

suspiciune de nerespectare care afectează integritatea produselor 

ecologice sau în conversie. 

Autoritățile competente comunică informațiile respective altor 

autorități competente și Comisiei prin intermediul unui sistem 

informatic care permite schimburi electronice de documente și de 

informații, pus la dispoziție de Comisie. 

(2) În cazul în care există o nerespectare suspectată sau constatată în 

ceea ce privește produse aflate sub controlul altor autorități de 

control sau al altor organisme de control, autoritățile de control și 

organismele de control informează imediat celelalte autorități sau 

organisme de control. 

(3) Autoritățile de control și organismele de control fac schimb de 

alte informații relevante cu alte autorități de control și organisme de 

control. 

(4) În urma primirii unei cereri justificate de nevoia garantării 

Articolul 37. Norme privind schimbul de informații 

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la art. 32din prezenta lege, 

autoritatea competentă face schimb de informații cu alte autorități 

competente, precum și cu Comisia UE cu privire la orice suspiciune 

de nerespectare care afectează integritatea produselor ecologice sau 

în conversie.  

(2) Informațiile respective se transmit prin intermediul unui sistem 

informatic care permite schimburi electronice de documente și de 

informații, pus la dispoziție de Comisie. 

(3) În cazul în care există o nerespectare suspectată sau constatată 

în ceea ce privește produse aflate sub controlul altor organisme de 

control, organismele de control informează imediat celelalte 

organisme de control. 

(4) organismele de control fac schimb de alte informații relevante 

cu alte organisme de control. 

(5) În urma primirii unei cereri justificate de nevoia garantării 

faptului că un produs a fost realizat în conformitate cu prezenta 

lege, organismele de control fac schimb de informații cu alte 

autorități competente, precum și cu Comisia UE, în privința 

rezultatelor controalelor efectuate. 

(6) Autoritatea competentă face schimb de informații privind 
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faptului că un produs a fost realizat în conformitate cu prezentul 

regulament, autoritățile de control și organismele de control fac 

schimb de informații cu alte autorități competente, precum și cu 

Comisia, în privința rezultatelor controalelor efectuate. 

(5)  Autoritățile competente fac schimb de informații privind 

supravegherea organismelor de control cu organismele naționale de 

acreditare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 23 ). 

(6)  Autoritățile competente iau măsurile adecvate și instituie 

proceduri documentate pentru a se asigura că informațiile privind 

rezultatele controalelor sunt comunicate agenției de plăți în 

conformitate cu necesitățile sale, în sensul articolului 58 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 24 ) și al actelor adoptate în temeiul articolului 

menționat. 

(7)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se 

precizează informațiile care trebuie furnizate de către autoritățile 

competente, autoritățile de control și organismele de control 

responsabile cu controalele oficiale și cu alte activități oficiale în 

conformitate cu prezentul articol, destinatarii relevanți ai acestor 

informații și procedurile în conformitate cu care se furnizează aceste 

informații, inclusiv funcționalitățile sistemului informatic menționat 

la alineatul (1). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

supravegherea organismelor de control cu organismul național de 

acreditare (MOLDAC), alt organism de acreditare echivalent din 

Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere 

multilaterală a acreditării europene EA-MLA, sau un alt un 

organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord 

multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului internațional 

de acreditare; 

(7) Autoritatea competentă va aproba proceduri pentru a comunica 

AIPA în conformitate cu necesitățile sale informațiile privind 

rezultatele controalelor. 

Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 105 Asistența în caz de 

neconformitate în lipsa unei cereri 

(1)  În cazul în care sesizează un caz de neconformitate care poate 

avea implicații pentru un alt stat membru, autoritățile competente din 

statele membre informează neîntârziat autoritățile competente ale 

celuilalt stat membru, fără a li se solicita aceasta și fără întârziere 

nejustificată. 

(2) Autoritățile competente notificate în conformitate cu alineatul 

(1): 

(a) confirmă fără întârziere nejustificată primirea notificării; 

(b) precizează, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii 

notificării, în cazul în care autoritatea competentă care a transmis 

notificarea menționează aceasta: 

(i) care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze; sau 

(ii) motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații; și 

(c) în cazul în care consideră că investigațiile menționate la litera (b) 

sunt necesare, cercetează problema și informează fără întârziere 

Articolul 38. Asistența în caz de neconformitate  

(1) În cazul în care sesizează un caz de neconformitate care poate 

avea implicații pentru o altă ţară sau în caz de neconformitate care 

creează un risc sau o încălcare repetată sau potențial gravă, 

autoritatea competentă informează neîntârziat autoritatea 

competentă a celeilalte ţări. Asistența în caz de neconformitate se 

efectuează pentru a permite autorității competente să efectueze 

investigațiile corespunzătoare. 

(2) În cazul în care autoritatea competentă este notificată despre un 

caz de neconformitate în conformitate cu alin. (1): 

a) confirmă fără întârziere nejustificată primirea notificării; 

b) precizează, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii 

notificării, în cazul în care autoritatea competentă care a transmis 

notificarea menționează aceasta: 

- care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze; sau 

- motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații; și 

- în cazul în care consideră că investigațiile menționate la lit. (b) 
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autoritățile competente cu privire la rezultate și, dacă este cazul, cu 

privire la eventualele măsuri luate. 

sunt necesare, cercetează problema conform art. 32 al prezentei legi 

și informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la 

rezultate și, dacă este cazul, cu privire la eventualele măsuri luate. Regulamentul (UE) 2017/625 Articolul 106 Asistență în caz de 

neconformitate care creează un risc sau o încălcare repetată sau 

potențial gravă 

(1)  În cazul în care, în cursul controalelor oficiale asupra animalelor 

sau bunurilor originare dintr-un alt stat membru, autoritățile 

competente constată că acestea nu respectă normele menționate la 

articolul 1 alineatul (2) în sensul că prezintă un risc pentru sănătatea 

umană, a animalelor sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, 

iar în ceea ce privește OMG și produsele de protecție a plantelor, și 

pentru mediu, sau că reprezintă o încălcare potențial gravă a 

normelor respective, autoritățile respective notifică fără întârziere 

autoritățile competente din statul membru de expediere și pe cele ale 

oricărui alt stat membru implicat, pentru a permite respectivelor 

autorități competente să efectueze investigațiile corespunzătoare. 

(2) Fără întârziere, autoritățile competente notificate: 

(a) confirmă primirea notificării; 

(b) precizează care sunt investigațiile pe care intenționează să le 

efectueze, în cazul în care autoritatea competentă care a transmis 

notificarea menționează aceasta; și 

(c) cercetează problema, iau toate măsurile necesare și informează 

autoritățile competente care au transmis notificarea cu privire la 

natura investigațiilor și a controalelor oficiale efectuate, la deciziile 

luate și la motivele care au stat la baza acestor decizii. 

(3)  În cazul în care au motive să creadă că investigațiile efectuate 

sau măsurile luate de către autoritățile competente notificate nu 

elimină în mod corespunzător neconformitatea confirmată, 

autoritățile competente care au transmis notificarea solicită 

autorităților competente notificate să suplimenteze controalele 

oficiale efectuate sau măsurile luate. În acest caz autoritățile 

competente ale celor două state membre: 

(a) caută o metodă convenabilă în scopul soluționării neconformității 

în mod adecvat, inclusiv prin efectuarea unor investigații și controale 

oficiale în comun în conformitate cu articolul 104 alineatul (3); și 

(b) în cazul în care nu reușesc să convină asupra unor măsuri 

adecvate, acestea informează Comisia fără întârziere. 

(4)  În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor 

sau bunurilor originare dintr-un alt stat membru indică cazuri 

repetate de neconformitate, astfel cum se menționează la alineatul 

(1), autoritățile competente din statul membru de destinație 

informează fără întârziere Comisia și autoritățile competente ale 

celorlalte state membre. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, CAPITOLUL VII COMERȚUL 

CU ȚĂRI TERȚE 

Articolul 44 Exportul de produse ecologice 

(1)  Un produs poate fi exportat din Uniune ca produs ecologic și 

poate purta logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică dacă 

respectă normele pentru producția ecologică în temeiul prezentului 

regulament. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce 

privește documentele destinate autorităților vamale din țările terțe, în 

special în ceea ce privește eliberarea certificatelor de export pentru 

produse ecologice în format electronic ori de câte ori este posibil și 

asigurarea că produsele ecologice exportate respectă prezentul 

regulament. 

CAPITOLUL IX 

IMPORTUL ŞI EXPORTUL PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE ECOLOGICE 

Articolul 39. Importul și exportul de produse ecologice și de 

produse în conversie 

(1) Un produs poate fi importat/exportat ca produs ecologic sau ca 

produs în conversie dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții: 

a) produsul este un produs menționat la art. 2 alin. (1); 

b) produsul respectă capitolele II, III și IV din prezenta lege, iar 

organismele de control recunoscute în conformitate cu art. 27 au 

controlat toți operatorii, astfel cum sunt menționați la art. 21, iar 

organismele respective le-au furnizat tuturor operatorilor grupurilor 

de operatori și exportatorilor respectivi un certificat care confirmă 

că respectă prezenta lege; 

c) operatorii pot furniza în orice moment importatorilor din țara în 

care se exportă produsul informații care permit identificarea 

operatorilor care sunt furnizorii lor și a organismelor de control ale 

acestor furnizori, pentru a se asigura trasabilitatea produsului 

ecologic sau în conversie în cauză. Aceste informații se pun, de 

asemenea, la dispoziția organismelor de control ale importatorilor. 

(2) Respectarea condițiilor și a măsurilor prevăzute la alin. (1) 

pentru importul/exportul de produse ecologice și produse în 

conversie menționate la alin. (1) este verificată la posturile de 

inspecție la frontieră de către autoritatea de implementare. 

(3) În scopul respectării condițiilor și a măsurilor prevăzute la alin. 

(1), autoritatea de implementare verifică conform art. 15-16 al Legii 

50/2013 următoarele : 

a) sistematic, documentele; 

b) aleatoriu, identitatea și, după caz, în funcție de propria evaluare a 

riscurilor, prin controale fizice, înaintea punerii lotului în liberă 

circulație. 

(4) Frecvența controalelor fizice depinde de probabilitatea 

nerespectării prezentei legi sau nerespectarea actelor de punere în 

aplicare aprobate în conformitate cu prezenta lege; 

(5) În scopul realizării exportului produselor agroalimentare 

ecologice Guvernul va încheia cu Uniunea Europeană un acord 

comercial pentru recunoașterea Republicii Moldova ca având un 

sistem de producție care îndeplinește aceleași obiective și principii 

prin aplicarea unor norme care asigură același nivel de garantare a 

conformității pe care îl asigură normele Uniunii. 

(6) Un produs poate fi exportat ca produs ecologic și poate purta 

logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică dacă respectă 

normele pentru producția ecologică în temeiul prezentei legi. 
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Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 45 Importul de produse 

ecologice și de produse în conversie 

(1)  Un produs poate fi importat dintr-o țară terță pentru a fi introdus 

pe piață în Uniune ca produs ecologic sau ca produs în conversie 

dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții: 

(a) produsul este un produs menționat la articolul 2 alineatul (1); 

(b) se aplică una din următoarele: 

(i) produsul respectă capitolele II, III și IV din prezentul regulament, 

iar autoritățile de control sau organismele de control recunoscute în 

conformitate cu articolul 46 au controlat toți operatorii și grupurile 

de operatori, astfel cum sunt menționate la articolul 36, inclusiv 

exportatorii din țara terță în cauză, iar autoritățile sau organismele 

respective le-au furnizat tuturor operatorilor, grupurilor de operatori 

și exportatorilor respectivi un certificat care confirmă că respectă 

prezentul regulament; 

(ii) în cazul în care produsul provine dintr-o țară terță recunoscută în 

conformitate cu articolul 47, produsul respectiv respectă condițiile 

stabilite în acordul comercial relevant; sau 

(iii) în cazul în care produsul provine dintr-o țară terță recunoscută în 

conformitate cu articolul 48, produsul respectiv respectă normele 

echivalente de producție și control ale țării terțe respective și este 

importat cu un certificat de inspecție care confirmă respectarea și 

care a fost eliberat de autoritățile competente, autoritățile de control 

sau organismele de control ale țării terțe respective; și 

(c) operatorii din țările terțe pot furniza în orice moment 

importatorilor și autorităților naționale din Uniune și din țările terțe 

respective informații care permit identificarea operatorilor care sunt 

furnizorii lor și a autorităților de control sau a organismelor de 

control ale acestor furnizori, pentru a se asigura trasabilitatea 



produsului ecologic sau în conversie în cauză. Aceste informații se 

pun, de asemenea, la dispoziția autorităților de control sau a 

organismelor de control ale importatorilor. 

(2)  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 24 alineatul 

(9),Comisia poate să acorde autorizații specifice pentru utilizarea de 

produse și substanțe în țările terțe și în regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii, ținând seama de diferențele privind echilibrul ecologic din 

producția vegetală sau animalieră, de condițiile climatice specifice, 

de tradițiile și de condițiile locale din zonele respective. Astfel de 

autorizații specifice pot fi acordate pentru o perioadă de doi ani, care 

poate fi reînnoită, și respectă principiile stabilite în capitolul II și 

criteriile prevăzute la articolul 24 alineatele (3) și (6). 

(3)  Atunci când stabilește criteriile pentru ca anumite situații să se 

califice drept circumstanțe catastrofale și când stabilește normele 

specifice cu privire la modul de gestionare a unor astfel de 

circumstanțe în conformitate cu articolul 22, Comisia ia în 

considerare diferențele privind echilibrul ecologic și condițiile 

climatice și locale din țările terțe și regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii. 

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unor 

norme specifice privind conținutul certificatelor menționate la 

alineatul (1) litera (b), procedura care trebuie urmată pentru 

eliberarea acestora, verificarea acestora și mijloacele tehnice prin 

care sunt eliberate, în special în ceea ce privește rolul autorităților 

competente, al autorităților de control și al organismelor de control, 

asigurând trasabilitatea și conformitatea produselor importate 

destinate să fie introduse pe piața Uniunii drept produse ecologice 

sau produse în conversie, după cum se prevede la alineatul (1). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(5)  Respectarea condițiilor și a măsurilor prevăzute la alineatul (1) 

pentru importul de produse ecologice și produse în conversie 

menționate la alineatul (1) în Uniune este verificată la posturile de 

inspecție la frontieră, în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2017/625. Frecvența controalelor fizice 

menționate la articolul 49 alineatul (2) din regulamentul menționat 

depinde de probabilitatea nerespectării, astfel cum este definită la 

articolul 3 punctul 57 din prezentul regulament. 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 46 Recunoașterea 

autorităților de control și a organismelor de control 

(1)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să 

recunoască autoritățile de control și organismele de control care au 

competența de a efectua controale și de a emite un certificat ecologic 
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în țări terțe, să retragă recunoașterea unor astfel de autorități și 

organisme de control, și să elaboreze o listă a autorități de control și 

organisme de control recunoscute. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(2)  Autoritățile de control sau organismele de control sunt 

recunoscute, în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, 

pentru controlul importului categoriilor de produse enumerate la 

articolul 35 alineatul (7), dacă îndeplinesc următoarele criterii: 

(a) sunt stabilite legal într-un stat membru sau într-o țară terță; 

(b) au capacitatea de a executa controale pentru a asigura 

îndeplinirea condițiilor stabilite la articolul 45 alineatul (1) litera (a), 

litera (b) punctul (i) și litera (c) și la prezentul articol pentru 

produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în 

Uniune; 

(c) oferă garanții adecvate de obiectivitate și imparțialitate și sunt 

libere de orice conflicte de interese în exercitarea sarcinilor lor de 

control; 

(d) în cazul organismelor de control, acestea sunt acreditate conform 

standardului armonizat relevant pentru „Evaluarea conformității – 

Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii”, 

a cărui referință a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

(e) dețin cunoștințele de specialitate, echipamentele și infrastructura 

necesare pentru desfășurarea sarcinilor de control și un personal cu 

un nivel adecvat de calificare și experiență în număr suficient; și 

(f) îndeplinesc orice criterii suplimentare care pot fi stabilite într-un 

act delegat adoptat în temeiul alineatului (7). 

(3)  Acreditarea menționată la alineatul (2) litera (d) poate fi acordată 

numai de: 

(a) un organism de acreditare național din Uniune, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008; sau 

(b) un organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un 

acord multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului 

internațional de acreditare. 

(4)  Autoritățile de control și organismele de control transmit 

Comisiei o cerere de recunoaștere. O astfel de cerere constă într-un 

dosar tehnic care conține toate informațiile care sunt necesare pentru 

asigurarea îndeplinirii criteriilor stabilite la alineatul (2). 

Autoritățile de control furnizează cel mai recent raport de evaluare 

emis de autoritatea competentă iar organismele de control furnizează 

certificatul de acreditare eliberat de organismul de acreditare. După 

caz, autoritățile de control sau organismele de control furnizează de 
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asemenea cele mai recente rapoarte privind evaluarea periodică la 

fața locului, supravegherea și reevaluarea multianuală a activităților 

lor. 

(5)  Pe baza informațiilor menționate la alineatul (4) și a oricăror alte 

informații relevante legate de autoritatea de control sau de 

organismul de control, Comisia asigură supravegherea 

corespunzătoare a autorităților de control și a organismelor de 

control recunoscute prin revizuirea periodică a funcționării și a 

recunoașterii acestora. În scopul respectivei supravegheri, Comisia 

poate solicita informații suplimentare de la organismele de acreditare 

sau, după caz, de la autoritățile competente. 

(6)  Caracterul supravegherii menționate la alineatul (5) se stabilește 

pe baza unei evaluări a probabilității nerespectării, ținând cont în 

special de activitatea autorității de control sau a organismului de 

control, de tipul produselor și de operatorii pe care îi controlează și 

de modificările normelor de producție și ale măsurilor de control. 

Recunoașterea autorităților de control sau a organismelor de control 

menționate la alineatul (1) trebuie în special să fie retrasă fără 

întârziere în conformitate cu procedura menționată la alineatul 

menționat în cazul în care au fost descoperite încălcări grave sau 

repetate în ceea ce privește certificarea sau controalele și acțiunile 

stabilite în conformitate cu alineatul (8) și în cazul în care autoritatea 

de control sau organismul de control în cauză nu ia măsuri de 

remediere adecvate și în timp util ca răspuns la solicitarea Comisiei 

într-un termen stabilit de Comisie. Un astfel de termen este stabilit în 

funcție de gravitatea problemei și, în general, nu poate fi mai scurt de 

30 de zile. 

(7)  Comisia este împuternicită, să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 54 care: 

(a) să modifice alineatul (2) de la prezentul articol prin adăugarea 

unor criterii suplimentare față de cele stabilite la alineatul respectiv 

pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de 

control menționate la alineatul (1) de la prezentul articol sau pentru 

retragerea unei astfel de recunoașteri, sau prin modificarea 

respectivelor criterii adăugate; 

(b) să completeze prezentul regulament în ceea ce privește: 

(i) exercitarea supravegherii de către autoritățile de control și 

organismele de control recunoscute de Comisie în conformitate cu 

alineatul (1), inclusiv prin examinare la fața locului; și 

(ii) controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de autoritățile de 

control și organismele de control respective. 

(8)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a garanta 

aplicarea unor măsuri în ceea ce privește cazurile de nerespectare 



suspectată sau constatată, în special cele care afectează integritatea 

produselor ecologice sau în conversie importate în temeiul 

recunoașterii prevăzute la prezentul articol. Măsurile de acest gen pot 

consta în special în verificarea integrității produselor ecologice sau în 

conversie înaintea introducerii produselor pe piață în Uniune și, după 

caz, în suspendarea autorizației de introducere pe piață în Uniune a 

unor astfel de produse ca produse ecologice sau produse în 

conversie. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(9)  Din motive imperative de urgență justificate corespunzător, 

legate de practici neloiale sau practici incompatibile cu principiile și 

normele referitoare la producția ecologică, de protejarea încrederii 

consumatorilor sau de protejarea concurenței loiale între operatori, 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, 

în conformitate cu procedura menționată la articolul 55 alineatul (3), 

pentru a lua măsurile menționate la prezentul articol alineatul (8) sau 

pentru a decide în privința retragerii recunoașterii autorităților de 

control și a organismelor de control menționate la alineatul (1) de la 

prezentul articol. 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 47 Echivalența în temeiul 

unui acord comercial 

O țară terță recunoscută menționată la articolul 45 alineatul (1) litera 

(b) punctul (ii) este o țară terță pe care Uniunea a recunoscut-o în 

temeiul unui acord comercial ca având un sistem de producție care 

îndeplinește aceleași obiective și principii prin aplicarea unor norme 

care asigură același nivel de garantare a conformității pe care îl 

asigură normele Uniunii. 

Articolul 39 Importul și exportul de produse ecologice și de 

produse în conversie 

 (4) În scopul realizării exportului produselor agroalimentare 

ecologice Guvernul va încheia cu Uniunea Europeană un acord 

comercial pentru recunoașterea Republicii Moldova ca având un 

sistem de producție care îndeplinește aceleași obiective și principii 

prin aplicarea unor norme care asigură același nivel de garantare a 

conformității pe care îl asigură normele Uniunii. 

Compat

ibil 
   

 Capitolul X 

ASIGURAREA FINANCIARĂ 

 

Articolul 40. Stimularea agriculturii ecologice 

(1) Stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice se 

efectuează prin acordarea de subvenţii din Fondul naţional de 

dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.  

(2) Mărimea subvenţiilor şi modul de alocare a acestora se stabilesc 

de Guvern. 

  Prevedere 

națională care 

se referă la 

susținerea și 

dezvoltarea 

sectorului 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 48 Echivalența în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

(1)  O țară terță recunoscută menționată la articolul 45 alineatul (1) 

litera (b) punctul (iii) este o țară terță care a fost recunoscută în 

scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din 

 Incomp

atibil 

 Art. 48 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

 



Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv cele recunoscute în 

temeiul măsurii tranzitorii prevăzute la articolul 58 din prezentul 

regulament. 

Recunoașterea respectivă a țărilor terțe expiră la 31 decembrie 2025. 

(2)  Pe baza rapoartelor anuale care trebuie trimise Comisiei până la 

data de 31 martie a fiecărui an de țările terțe menționate la alineatul 

(1), referitoare la punerea în aplicare și executarea măsurilor de 

control stabilite de țările respective, și având în vedere orice altă 

informație primită, Comisia asigură supravegherea adecvată a țărilor 

terțe recunoscute prin reexaminarea regulată a recunoașterii lor. În 

acest scop, Comisia poate solicita ajutorul statelor membre. 

Caracterul supravegherii se stabilește pe baza unei evaluări a 

probabilității nerespectării, ținând cont în special de volumul 

exporturilor către Uniune din țara terță în cauză, de rezultatele 

activităților de monitorizare și supraveghere efectuate de autoritatea 

competentă și de rezultatele controalelor anterioare. Comisia prezintă 

periodic Parlamentului European și Consiliului un raport privind 

rezultatele reexaminării efectuate. 

(3)  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia 

elaborează o listă cu țările terțe menționate la alineatul (1) și poate 

modifica lista respectivă prin intermediul unor acte de punere în 

aplicare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(4)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce 

privește informațiile care trebuie transmise de țările terțe incluse pe 

listă în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol, necesare 

pentru supravegherea de către Comisie a recunoașterii lor, precum și 

în ceea ce privește exercitarea de către Comisie a respectivei 

supravegheri, inclusiv prin examinare la fața locului. 

(5)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a garanta 

aplicarea unor măsuri în ceea ce privește cazurile de nerespectare 

suspectată sau constatată, în special cele care afectează integritatea 

produselor ecologice sau în conversie importate din țările terțe 

prevăzute la prezentul articol. Măsurile de acest gen pot consta în 

special în verificarea integrității produselor ecologice sau în 

conversie înaintea introducerii produselor pe piață în Uniune și, după 

caz, în suspendarea autorizației de introducere pe piață în Uniune a 

unor astfel de produse ca produse ecologice sau produse în 

conversie. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 



Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 49 Raportul Comisiei 

privind aplicarea articolelor 47 și 48 

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport referitor la stadiul aplicării 

articolelor 47 și 48, în special în ceea ce privește recunoașterea 

țărilor terțe în sensul echivalenței. 

 Incomp

atibil 

 Art. 49 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII 

GENERALE 

SECȚIUNEA 1 Libera circulație a produselor ecologice și în 

conversie 

Articolul 50 Neinterzicerea și nerestricționarea comercializării 

produselor ecologice și în conversie 

Autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de 

control nu interzic sau restricționează, pe motive legate de producție, 

de etichetare sau de prezentarea produselor, comercializarea 

produselor ecologice și în conversie controlate de o altă autoritate 

competentă, de o altă autoritate de control sau de un alt organism de 

control, aflat în alt stat membru, dacă produsele respective sunt 

conforme cu prezentul regulament. În special, nu se efectuează 

niciun control oficial sau alte activități oficiale decât cele în temeiul 

Regulamentului (UE) 2017/625 și nu se percep taxe pentru controale 

oficiale și alte activități oficiale altele decât cele prevăzute în 

capitolul VI din regulamentul menționat. 

 compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, SECȚIUNEA 2 Informații, 

raportare și derogări conexe 

Articolul 51 Informații referitoare la sectorul ecologic și la 

comerțul conex 

(1)  În fiecare an, statele membre transmit Comisiei informațiile 

necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și 

pentru monitorizarea acestei aplicări. Pe cât posibil, aceste informații 

se bazează pe surse de date confirmate. Comisia ține cont de nevoile 

de date și de sinergiile dintre potențialele surse de date, mai ales de 

utilizarea datelor în scopuri statistice, atunci când este cazul. 

(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în ceea ce privește 

sistemul care trebuie utilizat pentru transmiterea informațiilor 

menționate la alineatul (1), detaliile referitoare la informațiile care 

 compat

ibil 

   



trebuie transmise și data până la care trebuie transmise respectivele 

informații. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 52 Informații referitoare 

la autoritățile competente, la autoritățile de control și la 

organismele de control 

(1)  Statele membre păstrează o listă actualizată periodic, care 

conține: 

(a) denumirile și adresele autorităților competente; 

(b) denumirile, adresele și numerele de cod ale autorităților de 

control și ale organismelor de control. 

Statele membre transmit Comisiei listele respective și orice 

modificare adusă acestora și le fac publice, cu excepția cazurilor în 

care o astfel de transmitere și publicare au fost deja solicitate în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

2017/625. 

(2)  Pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (1), Comisia publică 

periodic pe internet o listă actualizată a autorităților de control și a 

organismelor de control menționate la alineatul (1) litera (b). 

 compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 53 Derogări, autorizații 

și rapoarte 

(1)  Derogările de la utilizarea materialului ecologic de reproducere a 

plantelor și de la utilizarea animalelor ecologice, prevăzute în partea 

I punctul 1.8.5 din anexa II și în partea II punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 

din anexa II, cu excepția părții II punctul 1.3.4.4.2 din anexa II, 

expiră la 31 decembrie 2035. 

(2)  Începând cu 1 ianuarie 2028, pe baza concluziilor în ceea ce 

privește disponibilitatea materialului ecologic de reproducere a 

plantelor și a animalelor ecologice prezentată în raportul prevăzut la 

alineatul (7) de la prezentul articol, Comisia este împuternicită să 

adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare a 

prezentului regulament după cum urmează: 

(a) încetarea derogărilor menționate la punctul 1.8.5 din anexa II 

partea I și la punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din anexa II partea I, cu 

excepția punctului 1.3.4.4.2 din anexa II partea II, înainte de 31 

decembrie 2035 sau prelungirea acestora dincolo de data menționată; 

sau 

(b) încetarea derogării menționate în partea II punctul 1.3.4.4.2 din 

anexa II. 

(3)  Începând cu 1 ianuarie 2026, Comisia este împuternicită să 

adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare a 
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articolului 26 alineatul (2) litera (b) pentru a extinde domeniul de 

aplicare al sistemului de informații menționat la articolul 26 alineatul 

(2) astfel încât să cuprindă și puicuțele, precum și a părții II punctul 

1.3.4.3 din anexa II pentru a întemeia derogările în ceea ce privește 

puicuțele pe datele colectate în conformitate cu acest sistem; 

(4)  Începând cu 1 ianuarie 2025, Comisia este împuternicită să 

adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate în temeiul 

informațiilor referitoare la disponibilitatea hranei proteice ecologice 

pentru păsări de curte și porcine puse la dispoziție de statele membre 

în conformitate cu alineatul (6) de la prezentul articol sau prezentate 

în raportul menționat la alineatul (7) de la prezentul articol, care 

prevăd încetarea autorizațiilor de a utiliza hrană proteică neecologică 

în nutriția păsărilor de curte și a porcinelor prevăzute în partea II 

punctul 1.9.3.1 litera (c) și punctul 1.9.4.2 litera (c) din anexa II 

înainte de 31 decembrie 2025 sau prelungirea acestora după această 

dată. 

(5)  Atunci când prelungește derogările sau autorizațiile menționate 

la alineatele (2), (3) și (4), Comisia procedează astfel numai atât timp 

cât deține informații, în special informații furnizate de statele 

membre în conformitate cu alineatul (6), care confirmă 

indisponibilitatea pe piața Uniunii a materialului de reproducere a 

plantelor, a animalelor și a hranei pentru animale în cauză. 

(6)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre pun la 

dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre: 

(a) informațiile furnizate în baza de date, astfel cum se prevede la 

articolul 26 alineatul (1), și în sistemele menționate la articolul 26 

alineatul (2) și, dacă este cazul, în sistemele menționate la articolul 

26 alineatul (3); 

(b) informațiile privind derogările acordate în conformitate cu partea 

I punctul 1.8.5 din anexa II partea II punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din 

anexa II; și 

(c) informațiile privind disponibilitatea pe piața Uniunii a hranei 

proteice ecologice pentru păsări de curte și porcine și privind 

autorizațiile acordate în conformitate cu partea II punctele 1.9.3.1 

litera (c) și 1.9.4.2 litera (c) din anexa II. 

(7)  Până la 31 decembrie 2025, Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu privire la disponibilitatea 

pe piața Uniunii și, dacă este cazul, cu privire la cauzele accesului 

limitat la: 

(a) materialul ecologic de reproducere a plantelor; 

(b) animalele ecologice care fac obiectul derogărilor menționate la 

punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din anexa II partea II; 

(c) hrana proteică ecologică destinată alimentației păsărilor de curte 



și a porcinelor sub rezerva autorizațiilor menționate la punctul 

1.9.3.1 litera (c) și la punctul 1.9.4.2 litera (c) din anexa II partea II. 

La elaborarea acestui raport, Comisia ține cont, în special, de datele 

colectate în conformitate cu articolul 26 și de informațiile referitoare 

la derogările și la autorizațiile menționate la alineatul (6) de la 

prezentul articol. 

Regulamentul (UE) 848/2018, CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII PROCEDURALE, TRANZITORII ȘI FINALE 

SECȚIUNEA 1 Dispoziții procedurale 

Articolul 54 Exercitarea delegării de competențe 

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în 

condițiile prevăzute la prezentul articol. 

►C1  (2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la 

articolul 2 alineatul (6), articolul 9 alineatul (11), articolul 10 

alineatul (5), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), 

articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 16 

alineatul (2), articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2), 

articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (1), articolul 22 

alineatul (1), articolul 23 alineatul (2), articolul 24 alineatul (6), 

articolul 30 alineatul (7), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 

alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), articolul 35 alineatul (9), 

articolul 36 alineatul (3), articolul 38 alineatul (8), articolul 40 

alineatul (11), articolul 44 alineatul (2), articolul 46 alineatul (7), 

articolul 48 alineatul (4), articolul 53 alineatele (2), (3) și (4), 

articolul 57 alineatul (3) și articolul 58 alineatul (2) se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 17 iunie 2018. ◄ Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă 

luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade. 

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (6), 

articolul 9 alineatul (11), articolul 10 alineatul (5), articolul 12 

alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatul (2), 

articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 17 

alineatul (2), articolul 18 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), 

articolul 21 alineatul (1), articolul 22 alineatul (1), articolul 23 

alineatul (2), articolul 24 alineatul (6), articolul 30 alineatul (7), 

articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (6), articolul 34 

alineatul (8), articolul 35 alineatul (9), articolul 36 alineatul (3), 

articolul 38 alineatul (8), articolul 40 alineatul (11), articolul 44 

alineatul (2), articolul 46 alineatul (7), articolul 48 alineatul (4), 

Articolul 42. Intrarea în vigoare şi data aplicării prezentei legi 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022, cu excepţia art. 

14, car se va aplica începînd cu anul 2025. 

(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi:  

a) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd aducerea în 

concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege; 

b) va pune în concordanţă propriile acte normative cu prezenta lege; 

c) va elabora și aproba actele normative necesare aplicării prezentei 

legi. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi  

a) În articolul 3 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 67 – 71, art. 93), în definiţia noţiunii 

producţie agroalimentară ecologică, textul “Legea nr. 115-XVI din 

9 iunie 2005” se substituite cu textul “Legea nr. (se va indica 

numărul şi data adoptării de către Parlament a prezentei legi)”. 

b) se abrogă Legea nr. 115/ 2005 cu privire la producţia 

agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr.95 - 97, art. 446); 

c) Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale 

și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a 

animalelor (Monistorul Oficial al Republicii Moldova, nr.122-124, 

art.383), cu modificările ulterioare, se completează după cum 

urmează: 

Articolul 2 se completează cu următoarea noțiune: 

„organism de control – persoană juridică distinctă, căreia 

autoritatea de cotrol i-a delegat anumite atribuții oficiale de 

control.” 

 

La articolul 9, alin.(2) se completează cu lit.i) cu următorul cuprins: 

„i) eșantionare, analiză, diagnostic și teste.” 

 

Articolul 10¹. Delegarea anumitor atribuții de control oficial către 

organisme de control 

Delegarea anumitor atribuții de control oficial către organisme de 

Compat

ibil 

   



articolul 53 alineatele (2), (3) și (4), articolul 57 alineatul (3) și 

articolul 58 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în 

vigoare. 

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile 

prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

din 13 aprilie 2016. 

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (6), al 

articolului 9 alineatul (11), al articolului 10 alineatul (5), al 

articolului 12 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al 

articolului 14 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (2), al 

articolului 16 alineatul (2), al articolului 17 alineatul (2), al 

articolului 18 alineatul (2), al articolului 19 alineatul (2), al 

articolului 21 alineatul (1), al articolului 22 alineatul (1), al 

articolului 23 alineatul (2), al articolului 24 alineatul (6), al 

articolului 30 alineatul (7), al articolului 32 alineatul (4), al 

articolului 33 alineatul (6), al articolului 34 alineatul (8), al 

articolului 35 alineatul (9), al articolului 36 alineatul (3), al 

articolului 38 alineatul (8), al articolului 40 alineatul (11), al 

articolului 44 alineatul (2), al articolului 46 alineatul (7), al 

articolului 48 alineatul (4), al articolului 53 alineatele (2), (3) și (4), 

al articolului 57 alineatul (3) și al articolului 58 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

control se face în scris și cu respectarea următoarelor condiții: 

a) delegarea descrie exact atribuțiile de control oficial pe care 

organismul de control le poate îndeplini și a condițiilor în care 

acesta poate îndeplini respectivele atribuții; 

b) organismul de control: 

- deține expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a 

îndeplini atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență 

corespunzătoare; 

- este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese și, în 

special, nu este într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, 

să afecteze imparțialitatea conduitei sale profesionale în ceea ce 

privește exercitarea atribuții de control oficial care i s-au delegat; 

- activează și este acreditat în conformitate cu standarde relevante 

atribuțiilor delegate , inclusiv cu standardul EN ISO/IEC 17020 

„Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care 

efectuează inspecții”; 

- dispune de suficiente prerogative pentru a exercita atribuțiile de 

control oficial care i-au fost delegate; 

Articolul 10². Obligațiile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind delegarea 

(1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care 

a delegat anumite atribuții de control oficial unor organisme de 

control va: 

a) organiza, după necesitate, audituri sau inspecții la aceste 

organisme de control; 

b) retrag integral sau parțial delegarea, în cazul în care: 

- există dovezi că organismele de control nu reușesc să își 

îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile care le-au fost 

delegate; 

- organismul de control nu reușește să ia măsuri corespunzătoare și 

în timp util în vederea remedierii deficiențelor identificate 

- s-a demonstrat că a fost compromisă independența sau 

imparțialitatea organismului de control. 

(2) Prevederile menționate mai sus nu aduc atingere dreptului 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a 

retrage delegarea pentru alte motive justificate.  

(3) Guvernul va aproba reglementările necesare, ce asigură o 

coordonare eficientă între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului și organismele de control, în partea ce 

privește delegarea atribuțiilor de control. 

 

d) Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008 



(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), 

cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Cu articolul 1851 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1851. Încălcarea regulilor, normelor cu privire la 

produsele agroalimentare ecologice 

(1) Utilizarea ilegală a termenilor de "ecologic", "biologic", 

"organic" sau a abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci 

comerciale sau practici de utilizare în producția, procesarea, 

ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor, 

inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare si documentele 

comerciale care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt 

obținute în conformitate cu regulile de producție ecologică,  

se sancționează cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

(2) Comercializarea produselor agroalimentare ecologice în lipsa 

documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii 

prin care se poate identifica trasabilitatea produsului in toate etapele 

de producție, procesare si distribuție,  

se sancționează cu amendă de la 150 la 200 unități convenționale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 500 la 1000 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.”  

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 55 Procedura comitetului 

(1)  Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul pentru 

producția ecologică”. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 

articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 

articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu 

articolul 5. 

(4)  În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă 

proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul 

(4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 Incomp

atibil 

 Art. 55 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, SECȚIUNEA 2 Abrogare și 

dispoziții tranzitorii și finale Articolul 56 Abrogare 

 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se abrogă. 

Totuși, regulamentul menționat se aplică în continuare în scopul 

încheierii procesului de examinare a cererilor pendinte din partea 

țărilor terțe, menționate la articolul 58 din prezentul regulament. 

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la 

prezentul regulament. 

 Incomp

atibil 

 Art. 56 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

 



adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 57 Măsuri tranzitorii 

referitoare la autoritățile de control și la organismele de control 

recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 

(1  Recunoașterea acordată autorităților de control și organismelor de 

control în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 

nr. 834/2007 expiră până la 31 decembrie 2023 cel târziu. 

(2)  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia 

elaborează o listă cu autoritățile de control și organismele de control 

recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007 și poate modifica lista respectivă prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). 

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce 

privește informațiile care trebuie transmise de autoritățile de control 

și de organismele de control menționate la prezentul articol alineatul 

(2), care sunt necesare pentru supravegherea de către Comisie a 

recunoașterii lor, precum și în ceea ce privește exercitarea de către 

Comisie a respectivei supravegheri, inclusiv prin examinare la fața 

locului. 

 Incomp

atibil 

 Art. 57 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 58 Măsuri tranzitorii 

referitoare la cererile depuse de țările terțe în temeiul articolului 

33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 

(1)  Comisia încheie examinarea cererilor depuse de țările terțe care 

au fost depuse în temeiul articolului 33 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care sunt în curs de examinare la 

17 iunie 2018. În privința examinării cererilor respective, se aplică 

regulamentul menționat. 

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 

54, acte delegate de completare a prezentului regulament prin 

stabilirea normelor procedurale necesare pentru examinarea cererilor 

menționate la prezentul articol alineatul (1), inclusiv cu privire la 

informațiile care trebuie transmise de țările terțe. 

 Incomp

atibil 

 Art. 58 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 59 Măsuri tranzitorii 

referitoare la prima recunoaștere a autorităților de control și a 

organismelor de control 

 Incomp

atibil 

 Art. 59 din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

 



Prin derogare de la data aplicării prevăzută la articolul 61 al doilea 

paragraf, articolul 46 se aplică de la 17 iunie 2018 în măsura în care 

acest lucru este necesar pentru a permite o recunoaștere în timp util a 

autorităților de control și a organismelor de control. 

referă la 

norme de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresându - se 

statelor-

membre ale 

UE 

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 60 Măsuri tranzitorii 

privind stocurile de produse ecologice produse în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 

Produsele produse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

834/2007 înainte de 1 ianuarie 2021 pot fi introduse pe piață după 

data respectivă, până la epuizarea stocurilor. 

Articolul 41. Măsuri tranzitorii 

Produsele menționate la articolul 2 alineatul (1), introduse pe piaţă 

sau etichetate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, care nu 

respectă cerinţele prevăzute de prezenta lege, pot fi comercializate 

pînă la epuizarea stocurilor acestor produse. 

Compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, Articolul 61 Intrarea în vigoare și 

aplicarea 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la 1 ianuarie 2021. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se 

aplică direct în toate statele membre. 

Articolul 42. Intrarea în vigoare şi data aplicării prezentei legi 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022, cu excepţia art. 

14, car se va aplica începînd cu anul 2025. 

Compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA I 

ALTE PRODUSE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 

ALINEATUL (1) 

ANEXA I 

ALTE PRODUSE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 

ALINEATUL (1) 

Compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA II 

NORMELE DE PRODUCȚIE DETALIATE MENȚIONATE ÎN 

CAPITOLUL III 

 Compat

ibil 

 Prevederile 

date se referă 

la norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

prin acte de 

punere în 

aplicare 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA III 

COLECTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ȘI 

DEPOZITAREA PRODUSELOR 

 Compat

ibil 

 Prevederile 

date se referă 

la norme 

aplicabile 

producției care 

vor fi 

armonizate 

 



prin acte de 

punere în 

aplicare 

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA IV 

TERMENII PREVĂZUȚI LA ARTICOLUL 30 

ANEXA III 

TERMENII PREVĂZUȚI LA ARTICOLUL 15 

Compat

ibil 

   

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA V 

LOGOUL UNIUNII EUROPENE PENTRU PRODUCȚIA 

ECOLOGICĂ ȘI NUMERELE DE COD 

 Parțial 

compat

ibil 

 ANEXA V din 

Reg. (UE) 

848/2018 se 

referă la 

norme de 

utilizare a 

Logoului UE 

care țin de 

normele de 

aplicare a 

regulamentulu

i în cauză 

adresând-u - 

se statelor-

membre ale 

UE 

 

Regulamentul (UE) 848/2018, ANEXA VI 

MODEL DE CERTIFICAT 

ANEXA II 

MODEL DE CERTIFICAT 

Compat

ibil 

   

 



MINISTERUL
AGRICULTURII,

DEZVOLTARII REGIONALE
~I MEDIULUI

AL REPUBLlCll MOLDOVA

MINISTRY
OF AGRICULTURE,

REGIONAL DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-200S mun.Chi~inAu. str. Constantin Ta.nase, 9
Tel. 20 4S 81; Fax 22 07 48, E-mail: madrm@madrm.gov.md, WEB: www.madnn.gov.md

Cancela ria de Stat a Republicii Moldova

Prin prezenta, Ministerul Agriculturii, Dezvoltiirii Regionale ~i Mediului
remite, pentru a fi prezentata in ~edinla Secretarilor Generali de Stat, Cererea
privind inregistrarea de catre Cancelaria de Stat a proiectului de Hotarilre de
Guvern, care unneaza a fi anunlat in cadrul ~edinlei Secretarilor Generali.

Nr. Criteriu de inregistrare Nota autoruluicrt.
1. Tipul ~i denumirea proiectului Proiectul Hotiiririi de Guvern cu

pnvlre la aprobarea proiectului de
Lege privind produclia
agroalimentara ecologica ~l

etichetarea produselor ecologice
2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii

Re"ionale si Mediului
3. Justificarea depunerii cererii Prezentu! proiect este elaborat in

(indicalia corespunzatoare sau vederea realizarii prevederilor
remarca precum ca proiectul esfe Planului naliona! de aCliuni pentru
eJaborat din inifia/iva aUforului) implementarea Acordului de

Asociere Republica Moldova-
Uniunea Europeana in perioada
2017-2019, aprobat prin Hotiirilrea
de Guvern nr.1472 din 30 decembrie
2016.
De asemenea, proiectul prenatat este
elaborat in confonnitate cu art. 68 lit.
I) din Acordul de Asociere iotre
Republica Moldova, pe de 0 parte, ~i
Uniunea Europeana ~i Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice ~l

statele membre ale acestora, pe de

mailto:madrm@madrm.gov.md,
http://www.madnn.gov.md


4. Lista autoriUitilor ~iinstitutiilor
I caror avizare este necesara

IT
I

L

alta parte din 27.06.2014. ratificat
prin Legea nr.112 din 02.()7.2014
(Monitorul Oticial al Republicii
Moldova. 2014 nr. 185- 199. art.
422).

Proiectlll de Lege privind
produc\ia agroalimentara ecologicA
~ietichetarea produse1or ccologice,
are drept scop armolllzarea ~i
ajustarea cadrului normativ nati aJ
~iasigurarea cadrului nonnativ ~
institulional necesar dezvoltArii
durabile a produc~iei agroalimentare
ecologicc, asigurand in acela$i timp
function area eticienta a pielel.
garantand concuren~a loiala,
asigurfmd increderea consumatorilor
i rote. and intereselc acestora.

a Ministerul Economiei $1
Infrastructurii;
Ministerul Sanatapl. Muncii ~I

Protectiei Socialc:
Ministerul Afacerilor L~Xlerne~I
lntegriirii Europcne:
Ministerul Justitiei:
Ministerul FinanJelor;
Agentia de Stat pentru Proprietalea
Intelectualii;
Agentia Nalionala pentru Siguranta
Alimentelor;
Institutul Nalional de Standardizare;
Centrul de Annonizare a LcgislatJei;
Centrul National Anticorup\ie;
Asocia~ia Patronala Alianta Lan{Ului
Valoric in Agricultura Ecologic! din
Moldova (MOVeA I;
Asociatia PatronaUi Asociatia
Consumatorilor ~l Producatonlor
Eco ~i Artizanali:
Asociatia Businessului f:uropean;
Camera de Comert Amencana:
Camera de Comert ~j Industrie a

___________ .J.-'R"e::!"u="b="l~ic..i'_i~M~o=ldO\a;



Federalia Nalionalii a Fennierilor din
Moldova;
Federatia Agricultorilor din
Moldova, FARM;
Uniunea Republicanii a Asociatiilor
Produciitorilor Agricoli
IIUniAgroProtectll

5. Tennenul-limitii pentru depunerea
avizelor/expertizelor 10 zile lucra.toare

6. Numele, prenumele, funetia ~i datele
de contact ale persoanei responsabile Executor: Marcela 5tahi ~ef,
de promovarea proiectului Serviciul produclie ecologicii ~l

produse ell denumire de origine;
Tel.: 022 204 524;
E-mail:
marcela.stahiUilmadnn.l!ov.md

7. Anexe (proiecrul actu/ui care se I. Proiectul Hotiiririi de Guvem
soJicitii a fi inregistrat, nota 2. Nota infonnativii;
informativii cu documentele de 3. AIR-ul;
insofire) 4. Tabelul de concordanlii.

8. Data ~iora depunerii cererii 22.06.2020

Ministru

Ex. Marcela Siahi
tel. 022 20 45 24

Ion PERJU
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