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1. SCOP 
Scopul acestei proceduri este de a descrie metoda de evaluare, analizare a dovezilor şi luării deciziei referitoare la 
certificare a operatorilor ce comercializează strict produse preambalate.  
 

2. DEFINITII: 
Produs preambalat- un produs este preambalat atunci când este pus într-un ambalaj indiferent de ce natură, fără 
ca achizitorul să fie prezent, iar cantitatea produsului conținut în ambalaj are o valoare prestabilită și nu poate fi 
schimbată fără ca ambalajul să fie deschis sau supus unei modificări perceptibile. 
Produs alimentar preambalat- înseamnă orice unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare 
consumatorului final și unităților de restaurație colectivă, constituită dintr-un produs alimentar și din ambalajul în 
care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, pe care acest ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, dar 
în asemenea mod încât conținutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau să suporte o 
modificare; conceptul de „produs alimentar preambalat” nu acoperă produsele alimentare ambalate în spațiul de 
comercializare la cererea consumatorului, respectiv preambalate în vederea vânzării directe. 
Introducere pe piaţă- înseamnă deţinerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul  vânzării, 
inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, şi însăşi 
vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer. 
Împachetare - introducerea unui produs alimentar într-un pachet sau recipient aflat în contact direct cu produsul 
alimentar respectiv, cât şi pachetul sau recipientul însuşi; 
Ambalare - introducerea unuia sau mai multor produse alimentare împachetate într-un al doilea recipient, precum 
şi recipientul în sine. 
Magazin alimentar - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea separată de 
produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate oficial şi pentru 
siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producător.  
Hipermarket/Supermarket - unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare şi vânzare distincte în care se desfăşoară 
activităţi pentru recepţia, depozitarea distinctă şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală şi 
nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor, incluzând 
activităţi de tip măcelarie sau carmangerie, desfăşurate în spaţii separate înregistrate oficial şi pentru siguranţa 
alimentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în acestă categorie sunt incluse şi unităţ ile de tip cash 
& carry, care vând alimente către comercianţii înregistraţi în vederea comercializării directe către consumatorul final 
prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul.  
Unităţi de vânzare prin internet - unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către 
consumatorul final şi vânzarea numai prin comanda prin internet de alimente de origine animală şi nonanimală 
ambalate şi/sau preambalate de producător. 
Depozit alimentar - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor 
de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi autorizate/înregistrate oficial şi 
pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul national, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare 
cu amănuntul sau direct consumatorului final. 
 

3. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE OPERATORILOR CE COMERCILIZEAZĂ 
PRODUSE PREAMBALATE 

 
Aspectele generale în privinţa certificării produselor ecologice sunt descrise în procedura specifică, PR_3, în acest 
document fiind înscrise doar aspectele particulare descrise în legatură cu activitatea de producție ecologică a 
operatorilor ce comercializează produse preambalate (produse alimentare şi produse utilizate în hrana animalelor).  
 
În solicitarea de certificare, operatorul trebuie să menţioneze numărul de locaţii în care îşi desfăşoară activitatea, 
adresele exacte ale acestora, numele responsabililor (acolo unde aceştia sunt diferiţi în funcţie de locaţie), etc.  
Este important ca responsabilul şi personalul implicat în producţia ecologică să fie instruit în ce priveşte, 
producerea/ procesarea/ manipularea/ comercializarea produselor ecologice.  
 
În ceea ce priveşte operatorii ce introduc pe piaţă produse preambalate, şi care se înregistrează pentru prima dată 
în sistemul de control, aceştia trebuie să îşi înregistreze activitatea inclusiv la autoritatea competentă prin Direcţiile 
Agricole Judeţene.  
În cazul produselor preambalate, riscul de contaminare cu substanţe interzise, sau riscul schimbării acestora cu 
alte produse care nu sunt conforme cu reglementările privind producţia ecologică este foarte mic, acestea fiind în 
ambalajele originale, sigilate şi etichetate. Astfel, un comerciant care doar depozitează/ distribuie/ aplică o 
traducere în limba română pe ambalajul original al acestuia, nu intervine efectiv asupra conţinutului ambalajului. 
Prin urmare, stocurile de produse preambalate pe care le deţine un astfel de operator pot fi recunoscute de către 
OC, cu condiţia ca aceste produse să îndeplinească cerinţele articolului 33 al REGULAMENTULUI (CE) NR. 
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889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, 
etichetarea și controlul. Având în vedere cele de mai sus, operatorului trebuie să facă disponibile OC următoarele: 

- Procedura de achiziţie a produselor care să includă inclusiv metoda de alegere a furnizorilor de produse 
ecologice, care sunt măsurile luate în vederea asigurării că produsele achiziţionate sunt conforme, etc. 

- Documentele de achiziţie (facturi fiscale/ note de intrare- recepţie, contracte cu furnizorii- dacă este cazul, 
Scrisori de transport, avize de însoţire a mărfii) 

- Copiile documentelor justificative ale furnizorilor direcţi 
- Fişele de magazie pentru fiecare produs ecologic solicitat pentru certificare 
- Variaţia stocurilor- dacă este aplicabil 
- Orice document relevant care poate face trasabilitatea clară la lotul şi produsul în cauză. 

OC va recunoaşte statutul ecologic/ în conversie la agricultura ecologică, al stocurilor de produse, numai pentru 
loturile pentru care operatorul face disponibile toate informaţiile relevante privind trasabilitatea clară a acestora. 
 
Operatorii care comercializează/ depozitează produse preambalate ecologice/ în conversie la agricultura ecologică, 
de obicei sunt caracterizaţi de faptul că: 
- toate articolele comercializate sunt ambalate, iar asupra acestora nu se intervine, decât eventual prin aplicarea 

unui sticker cu traducerea în limba română, ce se aplică pe ambalajul original al produsului.  
- au implementate sisteme de management al siguranței alimentului, funcționale; unele dintre aceste sisteme 

sunt certificate conform unor standarde specifice (ex. HACCP, ISO 22 000)  
- furnizorii de produse ecologice sunt selectaţi, pe baza cerinţelor cuprinse în legislaţia in domeniu, în vigoare; 
- au desemnata o persoana responsabila cu activitatea specifică în legatură cu producţia ecologică, iar cel mai 

frecvent este aceeaşi persoana responsabila cu managementul sigurantei alimentare. 
 
Notă: Comercianţii de produse ecologice preambalate au obligaţia să solicite Certificate de conformitate de la 
furnizorii direcţi şi nu de la producători.  
 
Pentru verificarea conformităţii articolelor controlate, se solicită copiile documentelor justificative ale furnizorilor 
direcţi, precum şi câte un document de achiziţie de la fiecare furnizor. Dacă numărul articolelor ecologice nu este 
mare (ex. până la 10) se vor verifica şi se vor face disponibile copii ale documentelor de achiziţie pentru fiecare 
articol.  
Exerciţiul de trasabilitate a produselor se face prin eşantionare, la un număr reprezentativ pentru mărimea 
numărului de articole ecologice disponibile în oferta operatorului.  
În vederea emiterii documentelui justificativ în conformitate cu Anexa XII a Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008, 
operatorul este obligat să transmită o lista detaliată care să cuprindă toate articolele ecologice disponibile în ofertă.  
În anexa Certificatului de conformitate emis pentru un operator  de acest fel vor fi listate numai grupele de produse 
pe care operatorul are posibilitatea de a le comercializa cu referire la metoda de producţie ecologică.  
Cu toate acestea, operatorul are datoria să transmită lunar lista actualizată a articolelor ecologice, precum şi toate 
copiile certificatelor de conformitate şi copiile documentelor de achiziţie pentru articolele noi, ce au fost 
achiziţionate ulterior certificării (dacă este cazul).  
Transmiterea documentelor specificate mai sus se va finaliza cu un raport de analiză a documentaţiei şi cu o 
Decizie referitoare la certificare cu privire la menţinerea certificării date iniţial.  
La cererea operatorului, Anexa Certificatului de conformitate poate fi detaliată prin listarea tuturor produselor 
ecologice din portofoliu. Acest serviciu se va tarifa separat în conformitate cu Lista de tarife în vigoare diponibilă pe 
site-ul Ecoinspect S.R.L. 
 

4. Înregistrări şi anexe (după caz): 
PR_3 - Procedura de evaluare şi analiză a conformităţii produselor agricole ecologice 
PC_01_R.E. Comercializare 
C_15_Raport de analiză 
C_16_Decizia referitoare la certificare 
GE_01_E – Plan cadru de evaluare  
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Exemplar nr.: 
Ediţie : 
Revizie: 

Semnatura şi data de primire şi retragere 

A reviziei / ediţiei 
aplicabile 

A reviziei / ediţiei 
retrase 

 

Paula-Liana Hui 
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ANEXĂ 2 

INDICATORUL EDITIILOR ŞI REVIZIILOR 

 

 
 

Revizia: 
Data aplicării 

Nr.Capitol/ 

Subcapitol 

Capitol/Subcapitol: 
- Modificat 
- Adăugat 
- Suprimat 

Nume, prenume, semnatură 

Elaborat Revizuit Verificat Aprobat 

07.08.2017 Document 
nou 

Document nou Paula Hui - Geta Paşcan Otilia Micu 

06.02.2018 2, 3 - Adăugat Paula Hui Paula Hui Geta Paşcan Otilia Micu 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


