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I. Definiții 

Subcontractor: 
 

 Parte terță furnizor de servicii care prelucrează, ambalează, depozitează sau 

etichetează produse ecologice în numele unui client. Acesta poate fi contractat 

de una sau mai multe părți solicitante care îi furnizează materii prime 

ecologice și preiau produsele finite. 

 

 Subcontractantul trebuie să verifice garanțiile existente pe documentele de 

însoțire (nota de livrare, CMR) și ambalarea produselor. Acesta trebuie să 

mențină înregistrări pentru stocuri (intrare și ieșire produse).  

 

 Subcontractorul nu trebuie să amestece produsele care provin de la mai multe 

părți solicitante între ele sau cu produsele proprii. În acest scop, trebuie să 

mențină și să actualizeze o descriere a instalațiilor și a procedurilor (recepție, 

implementare, stocare…), precum și o identificare a unităților sau 

echipamentelor utilizate. 

 

 Costurile subcontractorului pentru un serviciu: dacă este necesar, 

subcontractorul trebuie să dețină fișele tehnice sau etichetele aditivilor, 

auxiliarilor tehnologici sau a produselor de igienizare pe care le utilizează. 

 

 Subcontractorul nu este proprietarul legal al materiilor prime ecologice care îi 

sunt furnizate de către părțile solicitante. 

Părțile solicitante: 

 

 Susținătorul financiar pentru care este realizată activitatea subcontractată. Acest 

operator trebuie să fie controlat. Verificarea facturilor de cumpărare, 

certificatelor materiilor prime, rețetelor și etichetelor produselor fabricate pentru 

el, se realizează de către acesta. 

 

 Trebuie să se facă o legătură între înregistrările subcontractorului (intrări și 
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ieșiri) și stocul al părții solicitante. 

 

 Partea solicitantă trebuie să își actualizeze lista subcontractorilor care să conțină 

o descriere a activității acestora și numele organismului de certificare ce 

efectuează controlul. 

 

II. Cerințele Regulamentului 
 

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 și a Regulamentului (CE) 

nr. 889/2008 din 5 septembrie 2008, activitățile subcontractate părților terțe fac 

obiectul sistemului de control. 

 

Cerințele minime în ceea ce privește controlul sunt aceleași ca și pentru un procesator, 

cu excepția verificării documentelor justificative pentru materiile prime ecologice 

(certificate) și validării etichetelor produselor finite, care intră în responsabilitatea părții 

solicitante (pentru detalii puteți consulta Ghidul pentru procesatori, manipulatori & 

importatori (FT08).  

 

 

 
Aceste documente sunt disponibile la cerere la Ecocert S.R.L. sau pot fi 

descărcate de pe site-ul nostru www.ecocert.ro 

 

 

http://www.ecocert.com/

