
 
3.2.16ro Inf Scurta Introducre despre Procedura de Receptie 01.04.2009 1/2 

 

 

Sumar privind Procedura de Receptie a     
produselor ecologice conform Standardului CE Reg 834/07  
(valabil si pentru celelelate standarde ecologice) 
 
1. Cadrul legal: 

 
Art. 33 al Reg. 889/08 ("Receptia produselor din alte unitati si de la alti operatori”): 

"La receptia produselor ecologice, operatorul trebuie sa verifice daca recipientul / containerul este inchis, acolo 
unde se impune acest lucru, si sa verifice informatiile de pe eticheta, asa cum se mentioneaza in articolul 31. 
Trebuie comparate informatiile de pe eticheta cu cele de pe documentele care insotesc marfa. Rezultatul acestei 
verificari trebuie mentionata explicita in documentele contabile asa cum se face referire in Articolul 66.” 

 
2. Ce inseamna aceasta: 

 
• Fiecare operator ecologic trebuie sa se asigure ca fiecare produs pe care il achizitioneaza este conform cu 

standardul privind agricultura ecologica. 
 

• Pentru indeplinirea acestui aspect, operatorul trebuie sa verifice, cel putin cateva cerinte formale care se 
refera la: 

a) Detine furnizorul de produse certificate ecologic? Aici trebuie verificat: 
- Este certificatul valbil (nu este expirat)? 
- Acopera produsele de interes? 
- Este emis de catre un organism acreditat? 
- Face referire in mod clar la Reg (EC) 834/07 ? 

In cazul unor dubii, va rugam sa contactati organismul de certificare respectiv! 
b) Este produsul ambalat sau sigilat corespunzator pentru transport? Daca nu. Are furnizorul pordusului 
respective permisiune speciala pentru transport deschis, de la organismul de certificare, conform cu Reg. (EC) 

889/08, Art. 30.2? 
c) Este produsul etichetat corespunzator, sau in cazul produselor neambalate , este insotit de documente (aviz 

de expeditie) care face referire clara la lotul respective? 
d) Include eticheta, respective nota de expeditie, cel putin informatii referitoare la: Producator (furnizor), statutul 
de ecologic, cantitate, organismul de certificare (sau, in interiorul UE, codul certificatorului)? (in plus, se 

doreste a fi aplicat un system de lotizare a produselor) 
e) Face factura, in mod clar, referire la statutul de ecologic al produsului si contine informatiile necesare despre 
organismul de certificare? 

 

• Daca unul din aceste detalii lipseste, operatorul va trebui sa respinga marfa ca fiind ecologica sa sa 
solicite furnizorului sa corecteze aceste nereguli. 

 

• Daca totul este corect, operatorul va documenta rezultatul acestei verificari. Aceasta poate fi facuta printr-o 
simpla mentionare a datei de receptie pe factura sau pe avizul de expeditie si semnarea acesteia sau se 

poate folosi o lista speciala care este elaborate de operatoru special pentru acest lucru. Procedura 
trebuie sa fie in conformitate cu marimea si cu complexitatea operatiunii respective. 

 

3. Pentru cine si pentru ce are relevanta aceasts procedura: 
 
• Aceasta procedura de receptie este solicitata pentru orice operator care cumpara produse ecologice de 

la operatori certificati: procesatori, comercianti, fermieri, apicultori. 
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• Exemplu: 

o Un procesator cumpara materii prime de la un alt procesator sau de la un comerciant. 

o Un fermier cumpara animale sau furaje de la alt fermier sau de la un comerciant (sau suplimente nutritive 

pentru furaje) 

o Un apicultor cumpara ceara sau albine ecologice. 
 

• De asemenea unitatile subcontractate trebuie sa isi stabileasca o astfel de procedura in cazul in care 

receptioneaza direct diferite produse, si nu prin intermediul titularului certificatului. 
 

• Nu are aplicabilitate in cazul unor materiale precum seminte, fertilizanti, pesticide premise sau 
ingrediente neagricole necesare in procesarea alimentelor. Pentru aceste materiale, trebuie verificat 

“doar” conformitatea cu standardul respectiv. 
 

4. Aplicabilitate apentru alte standarde ecologice: 
 

• Alte standarde ecologice, nu definesc aceste cerinte in mod asa de explicit precum EU-Regulation. 
Oricum, este foarte recomandat a se stabili o procedura similara si pentru NOP, JAS, o procedura similar poate 

fi parte a "Grading System" din JAS. 


