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1. Scop  

 

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

cazul încetării certificării solicitate de client, 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 

 

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

conduc la decizia de încetare menționată în schema de certificare au fost efectuate și 

decizia este aplicată eficient. 

 

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 
 P10 - Procesul de certificare 

 

 

4. Definiții și prescurtări 

4.1 Definiția încetării 

 

«  Încetarea parmanentă și totală a certificării în urma rezilierii contractului de către una 

din părți » 

 
NOTE : 

 Încetarea contractului implică întotdeauna toate produsele, procesele sau sistemele. 

 Încetarea pentru o parte a cartificării este o « reducere » a certificării. 
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 Încetarea certificării nu include cerințele de certificare nerespectate, acestea sunt descrise 

în procedura de retragere a certificării. 

 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 încetare față de 

cel descris mai sus, prezentele reguli trebuie utilizate în conformitate cu schema de 

certificare. 

 Încetarea poate fi comparată cu ceea ce în termeni Ecocert S.R.L. se numește „operator 

care renunță, se retrage”  sau ”reziliază contractul”. 

 

4.2 Prescurtări 

 

OIC – Organism de inspecție și certificare 

TC – Certificat de tranzacție 

 

5. Responsabilități 

 

Responsabilii cu aplicarea prezentei proceduri sunt Ofițerii certificare și Responsabilul 

tehnic din cadrul Ecocert S.R.L.. 

 

6. Descrierea activităților 

6.1 Cazuri de încetare 

 

a. Încetarea certificării la solicitarea clientului (inclusiv transferul la un alt OIC) 

i) Cazuri generale 

Ecocert S.R.L. primește o solicitare scrisă de reziliere a serviciului prestat din partea 

clientului. În cazul unei solicitări verbale, clientul trebuie să transmită și o confirmare 

scrisă către Ecocert S.R.L.. 

O încetare a întregii certificări solicitate de client presupune și rezilierea contractului. 

Pentru clienți importanți sau cazuri dificile, trebuie consultat departamentul juridic al 

Ecocert S.A.. 

 

Solicitarea de încetare este analizată de către Ecocert S.R.L. după cum urmează: 

Pași Descriere 

1 
Obligația 

contractuală a 

clientului 

Contractul trebuie verificat în ceea ce privește condițiile de 
încetare, în principal cele legate de notificare.  

2.A  

Opțiunea A 
 

Încetarea la finalul 

perioadei din 

În cazul în care clientul respectă condițiile de notificare 

stabilite în contract: încetarea certificării și a contractului 
va fi la finalul perioadei de notificare. (vezi 6.2) 

 

Însă:  
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notificarea de 

reziliere 

-Dacă clientul deține stocuri care necesită mai mult timp 

pentru a fi vândute decât perioada de notificare, trebuie 
considerată opțiunea C, 

-Dacă sunt în așteptare decizii sau o alertă trebuie 

considerată opțiunea D. 

2.B  
 

 

Opțiunea B 
 

Încetarea imediată 

(nu există stoc) 

Dacă termenul de notificare prezent în contract nu este 
respectat de către client, Ecocert S.R.L. este liber (sau 

obligat dacă este cerința schemei) să accepte încetarea 

imediată a certificării și a contractului. 
Totuși, clientul trebuie să știe că încetarea certificării 

implică încetarea imediată a utilizării oricărei referințe la 

certificare și la Ecocert S.R.L.. 

În consecință, încetarea imediată a certificării poate fi 
acceptată de către Ecocert S.R.L. numai dacă: 

- clientul nu are stoc de produse pe care dorește să le 

comercializeze cu referință la certificare sau la Ecocert 
S.R.L. – în caz contrar trebuie considerată Opțiunea C, 

- nu sunt în așteptare decizii sau alerte – în caz contrar 

trebuie considerată opțiunea D. 

2.C  
 

Opțiunea C 

 
Încetare cu stoc 

existent (cu 

notificare 

anterioară sau 
imediată) 

În cazul în care clientul deține stoc de produse și vrea să le 
vândă cu referință la certificare și la Ecocert S.R.L. (și dacă 

schema ne permite): 

- clientul trebuie să specifice volumul stocului și timpul 
necesar pentru comercializare, 

- Ecocert S.R.L. stabileste o dată ulterioară pentru încetarea 

certificării (și a contractului). 

Până la data încetării, clientul ramâne sub obligația de a 
suporta cheltuielile efectuării unei inspecții. 

În caz de transfer imediat către un alt organism de 

certificare, responsabilul tehnic poate stabili excepții de la 
regulile menționate mai sus. 

2.D  

 

Opțiunea D 
 

Încetare cu decizie 

sau alertă în 
așteptare 

Dacă sunt în așteptare decizii de certificare sau alerte la 

momentul solicitării de încetare (în urma unei inspecții sau 

reclamații), procesul trebuie finalizat înainte de încetarea 
certificării (dacă schema permite). 

 

Notă: această regulă nu trebuie aplicată atunci când clientul 
nu are posibilitatea să fie certificat de către un alt organism 

de certificare pentru aceeași schemă de certificare. 

 

Procesul de încetare poate fi finalizat numai după efectuarea analizei și alegerea opțiunii 

corecte. (vezi cap.6.2) 

 

ii) Modificarea formei legale a clientului 

O modificare a formei legale a clientului (fuziune, achiziție, vânzarea unei părți sau a 

întregii operațiuni, transfer de exploatație, etc,…) poate avea implicații asupra continuării 

contractului. 
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Impactul modificării formelor legale asupra certificării și contractului pot fi verificate în 

Anexa 1 a acestui document. 

Dacă este aplicabil, poate fi încheiat un act adițional la contractul între Ecocert S.R.L. și 

client așa cum este descris in Anexa I a acestui document și Anexa 01-I12- Modificări 

proiect client cu impact asupra certificării. 

Cap. 6.2 nu este aplicabil în acest caz. 

b. Încetarea certificării de către Ecocert S.R.L. 

 

i) Imposibilitatea permanentă ca Ecocert S.R.L. să presteze servicii (forță 

majoră) 

Un eveniment permanent sau cu termen lung face ca Ecocert S.R.L. să nu poată presta 

servicii, ceea ce conduce la încetarea certificării și a contractului de certificare. 

 

Încetarea trebuie să fie precedată de o perioadă de suspendare în acest caz (vezi 

documentul „Suspendare certificare”). 

 

Decizia de încetare a certificării trebuie întâi validată de: 

- Directorul general și responsabilul tehnic, 

- Departamentele juridic și calitate Ecocert SA. 

După validarea deciziei, poate înceta certificarea (vezi cap 6.2). 

 

ii) Conflictul de interese 

Un conflict de interese (așa cum este definit în Ghidul ISO 17065) nu poate fi abordat 

de către Ecocert S.R.L., acesta implică încetarea certificării și a contractului cu clientul, 

deoarece Ecocert S.R.L. nu poate presta servicii (în conformitate cu normele sau 

legislația aplicabilă). 

În vederea naturii excepționale a situației, departamentul calitate și juridic al Ecocert SA 

trebuie consultat cu privire la pașii ce trebuie implementați și la informarea clientului 

(cap 6.2 nu este aplicabil). 

 

iii)  Pierderea acreditării/aprobării 

 

Situația în care Ecocert S.R.L. pierde parțial/total și temporară/permanentă a acreditării 

sau a aprobării, implică încetarea certificării și a contractului cu clientul, deoarece Ecocert 

S.R.L. nu mai poate presta serviciile. 

 

Datorită seriozitătii și a naturii excepționale a acestei situații, trebuie consultat 

Managementul, departamentul juridic și calitate al Ecocert SA, cu privire la pașii ce 

trebuie implementați și la informațiile pentru client.(cap 6.2 nu este aplicabil). 
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iv) Încetarea la intiațiva companiei Ecocert din alte motive 

 

Decizia de terminare a certificării este luată de Ecocert S.R.L. din alte motive decât cele 

menționate mai sus, cum ar fi abandonarea serviciului de certificare. 

 

Având în vedere natura excepțională și riscurile legale ale acestei situații, managementul 

precum și departamentul legal și cel de calitate trebuie să fie consultate cu privire la pașii 

necesari implementării și informarea clientului (partea 6.2. nu este aplicabilă). 

 

6.2 Reguli aplicabile  

 

Pași Descriere 

1 
DECIZIA DE ÎNCETARE A CERTIFICĂRII 

2 Procesarea noului status al clientului: 

-  Actualizarea: 
- Dosarului de control (hârtie/electronic), 

- Documentelor de certificare, 

- Informarea persoanelor implicate (departamentele contabilitate, tehnic, ofițer 

emitere TC-uri). 

3 Informarea clientului referitoare la încetare (în situațiile C și D și în situația 
în care încetarea este facută de Ecocert S.R.L.): prin scrisoare înregistrată, cu 

confirmare de primire din partea clientului, cu următoarele date: 
- Istoric, context, motivul și scopul certificării implicate în încetare, 

- Data efectivă de încetare a certificării sau a contractului (pot fi două date 

diferite, dacă sunt aplicabile opțiunile C și D în cazul solicitării de încetare 
a clientului), 

- Informarea acestuia că ramâne sub obligația primirii unei inspecții până 

la finalizarea contractului (când opțiunile C și D sunt aplicabile în cazul 

solicitării de încetare a clientului), 
- Consecințe ale încetării datorate datei de încetare: 

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

pentru activitățile/produsele implicate. 
- Obligația clientului să își notifice clienții și subcontractorii. 

- Alte consecințe dacă este cazul. 

- Informarea autorității competente privind rezilierea contractului la data 
impusă de legislația națională, 

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

 

Nota: În cazul unei perioade mari de timp între trimiterea acestei notificări și 
încetarea efectivă a certificării și contractului, trebuie transmisă o scrisoare de 

confirmare a încetării. 

         Dacă încetarea se face de către client conform cazurilor A și B Ecocert 
S.R.L. va confirma printr-o adresă oficială numai la solicitarea operatorului, nu 

sistematic. 

 

4 Dacă este aplicabil, notificarea autorităților, care include: 
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7. Înregistrări  

 

L 01-P18  Model scrisoare – încetare de către client cu stoc (opțiune C) 

L 02-P18  Încetare de către Ecocert S.R.L. – forță majoră 

L 03-P18 Model scrisoare – încetare de către client cu decizii în așteptare (opțiune 

D) 

 

8. Anexe 

 

Anexa 01-P18 Tip modificări ale formelor legale 

 

9. Modificări 

 

Descriere modificări Autor Data 
Prima versiune A. Goloborodco 01.03.2016 

Versiunea 02 – modificare funcție 
CM în RT 

M. Miroi 27.04.2016 

Versiunea 03- modificare referinte 
legislative datorita abrogarii ord. 

MADR 181/2012 

L. Grigoriu 14.10.2016 

 

- Decizia luată de Ecocert S.R.L., 

- Numele și adresa clientului. 
NOTA: notificarea autorității competente privind încetările se face 

conform legislației naționale la data de 31 Martie a fiecărui an prin 

transmiterea Anexei nr. 8 a OM nr. 895/2016. 

5 Supravegherea: se efectuează prin inspecție (dacă contractul nu este încheiat 
încă), verificări în piață și website și în conformitate cu cerințele schemei. 

Produsele implicate nu pot fi vândute cu referințe la certificare sau la Ecocert 

S.R.L., începând cu data încetării. 


