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1. Scop  

 

Procedura descrie regulile generale ale ECOCERT S.R.L. și etapele principale implicate 

în cazul retragerii certificării, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013. 

Pentru etape intermediare sau detalii, se face referință la schema de certificare 

aplicabilă. În caz de neconcordanță între prezentele reguli și schema de certificare, 

aceasta din urmă trebuie considerată și respectată. 

 

2. Domeniu de aplicare 

 

Sancțiunea corespunzătoare conform OM 895/2016: EO (Excluderea operatorului 

din sistemul de agricultură ecologică) 

Totuși, nu în toate cazurile de retragere a certificării se aplică și sancțiunea de 

excludere a operatorului. 

Excluderea presupune rezilierea contractului și retragerea certificării și imposibilitatea 

operatorului de a semna contracte cu alt OIC pentru o perioadă de 5 ani. 

Sancțiunea de excludere se aplică ca urmare a deciziei Ecocert S.R.L. împreună cu 

MADR. 

Aceste reguli generale au fost definite luând în considerare faptul că toate acțiunile 

care conduc la decizia de retragere menționată în schema de certificare au fost 

efectuate și decizia este aplicată eficient. 

Prin urmare regulile stabilite mai jos nu descriu și cazurile în care clientul: 

- Adoptă acțiunile corective potrivite care conduc la stoparea procesului de 

retragere, 

- Face apel la decizia de retragere. 

În asemenea situații se face referință la regulile aplicabile pentru apeluri sau la procesul 

de certificare. 

 

3. Documente de referință 

 SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru 
organisme care certifică produse, procese și servicii; 

 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind 

producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice în 
ceea ce privește producţia ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 RS-8.3 OR.2 - Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat de  
regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului  privind producția ecologică;   

 RS-4 PR.2 - Regulament specific de acreditare pentru organismele care 

certifică produse, procese și servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013;  
 MSM 01 - Manualul sistemului de management al calității. 

 REG01 – Procesul de certificare 



P17  Procedura retragere certificare  v03/14.10.2016 

 

ECOCERT SRL www.ecocert.ro Pag. 2 / 5 
 

 P10 – Procedura de certificare 

 

 

4. Definiții și prescurtări 

4.1 Definiția retragerii 

 

„Încetarea permanentă și completă a certificării datorată nerespectării cerințelor de 

certificare de către client”.  

 

NOTE : 

 Retragerea certificării implică și încetarea contractului. 

 Dacă clientul dorește să fie recertificat trebuie să transmită o nouă aplicație și 

trebuie semnat un nou contract. În cazul în care operatorul a fost exclus din 

sistem, o noua aplicație poate fi transmisă după 5 ani. 

 Retragerea se face doar în cazul nerespectării cerințelor de certificare– 

celelalte cazuri de terminare permanentă și completă a certificării sunt 

acoperite de încetarea certificării prin rezilierea contractului. 

 O cerință a certificării corespunde cu cerințele conținute în schema aplicabilă 

și în contract. 

 Definiția de mai sus rezultă din interpretarea de către Ecocert S.R.L. a Ghidului 

ISO 17065. În cazul în care schema de certificare utilizează un termen diferit 

pentru retragere față de cel descris mai sus, schema de certificare primează. 

 

4.2 Prescurtări 

 

OIC – Organism de inspecție și certificare 

TC – Certificat de tranzacție 

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale 

 

5. Responsabilități 

 

Responsabili cu aplicarea prezentei proceduri sunt Ofițerii certificare și Responsabilul 

tehnic din cadrul ECOCERT S.R.L.. 

 

6. Descrierea activităților 

6.1 Cazuri de retragere a certificării 

 

a. Nerespectarea de către client a cerințelor de certificare 

i) Neconformități 
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Este detectată o neconformitate în timpul evaluării, conducând la retragerea certificării 

(pentru aplicarea schemei de certificare) (vezi 6.2). 

În acest caz se aplică sancțiunea EO iar decizia este luată împreună cu MADR. 

În aceste cazuri se informează autoritatea competentă și celelalte OIC din România. 

 

ii)  Modificarea schemei 

O modificare a schemei face ca unele dintre produsele certificate să devină neconforme 

și nicio acțiune corectivă nu poate fi implementată de client (pentru aplicarea schemei). 

În astfel de cazuri, este decisă retragerea certificării (vezi cap 6.2). 

iii) Neefectuarea plății de către client 

 

Contractul se va rezilia automat la data de 31 decembrie a anului în curs în cazul în 

care clientul nu a efectuat plata, nefiind necesară o notificare din partea Ecocert S.R.L.. 

La data rezilierii contractului încetează și valabilitatea documentului de certificare. 

 

Odata retrasă certificarea, trebuie inițiat procesul de recuperare a sumelor restante. 

Recomandare: recertificarea unui rău platnic ar trebui evitată. 

iv) Refuzul de către client a activităților de evaluare  

 

Atunci când clientul refuză efectuarea unei activițăti de evaluare de către Ecocert S.R.L., 

făcând imposibilă prestarea serviciilor de certificare, se aplică retragerea certificării. 

(vezi ca 6.2) 

Înainte de decizia de retragere, trebuie transmisă o ultimă notificare către client prin 

poștă/e-mail cu confirmare de primire. 

 

v) Pierderea contactului cu clientul pe termen lung: 

 

Contractul se va rezilia automat la data de 31 decembrie a anului în curs în cazul în 

care s-a pierdut contactul cu clientul în acel an și nu s-a putut presta serviciul, nefiind 

necesară o notificare din partea Ecocert S.R.L.. 

La data rezilierii contractului încetează și valabilitatea documentului de certificare. 

 

b. Nerespectarea de către client a altor cerințe generale (altele decât 

pct. a) 

Clientul nu respectă una dintre cerințele de certificare (alta decât cele menționate la 

punctul a), cum ar fi: 

- Comportament inadecvat, 

- Comercializarea de produse periculoase, 

- Încălcarea drepturilor omului și/sau mediului, 

- Implicarea în activități ilegale, 

- Nerespectarea valorilor Ecocert S.R.L.. 
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- Clientul este suspect de fraude sau neregularități. 

În acest caz, decizia de retragere trebuie să fie întâi validată de: 

- Directorul general și responsabilul tehnic, 

- Departamentul juridic sau calitate Ecocert SA.  

Imediat ce decizia de retragere a fost validată, poate fi efectuată retragerea certificării 

(vezi cap.6.2). 

 

6.2 Reguli aplicabile retragerii certificării 

Pași Descriere 

1 
DECIZIA DE RETAGERE A CERTIFICĂRII 

2 
Procesarea noului status al clientului: 

-  Actualizarea: 

- Dosarului de control (hârtie/electronic), 

- Documentelor de certificare. 

- Se face public noul status prin notificarea autorității competente și a celorlalte 
OIC în cazul retragerii certificării conform punctului i) Neconformități,  

- Informarea persoanele implicate (departamentele contabilitate, tehnic, ofițer 

emitere TC-uri), 
-  Anularea inspecției dacă este necesar. 

3 Informarea referitoare privind retragerea, transmiterea scrisorii 

coespunzătoare prin e-mail/poștă cu confirmare de primire din partea 

clientului, a următoarelor:  

- Istoric, context, motivul și scopul certificării implicate în retragere, 

- Data efectivă de început a retragerii certificării (o dată ulterioară 

specificată sau după primirea notificării), 
- Consecințe ale retragerii datorate datei de retragere: 

- Renunțarea la orice referință la certificare și la Ecocert S.R.L. 

pentru produsele implicate, 
- Obligația clientului să își notifice clientii și subcontractorii, 

- Alte consecințe dacă este cazul. 

- Dacă este aplicabil, posibilitatea să depună apel: timp limită, tarif,  
decizie nesuspendată în perioada tratării apelului,  

- Data efectivă a încetării contractului: la data retragerii certificatului – 

sau dacă este posibil un apel, la data scadentă a depunerii apelului 

(numai dacă clientul nu depune apel la decizie), 
- Dacă este aplicabil, informarea despre notificarea autorităților, 

- Dacă este aplicabil, notificarea sumelor restante de plătit de către client, 

- Dacă este aplicabil, informații despre cerințele aplicabile unei noi 
certificări. 

4 Dacă este aplicabil, notificarea autorităților, include: 

- Decizia luată de Ecocert S.R.L., 

- Numele, CNP/CUI, județul și localitatea clientului, 
- Motivul retragerii (referințele la regulament). 
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7. Înregistrări  

 

L 01-P17 Retragere datorată neconformităților 

L 02-P17 Retragere datorată modificării schemei 

L 03-P17 Retragere pentru nerespectare cerințe certificare 

 

8. Anexe 

N/A 

 

9. Modificări 

Descriere modificări Autor Data 
Prima versiune A. Goloborodco 01.03.2016 

Versiune 02 – modificare funcție 

CM în RT 

M. Miroi 27.04.2016 

Versiune 03 – modificare referinte 
ordin MADR 181/2012 abrogat 

M. Dan 14.10.2016 

 

5 

 

Supravegherea: se efectuează prin inspecție, verificări în piață și website și 

în conformitate cu cerințele schemei. Produsele implicate nu pot fi vândute cu 
referințe la cartificare sau la Ecocert S.R.L., începând cu data retragerii. 


