
• Oferă siguranță și încredere consumatorului. 
• Oferă acces la piețe noi.

• Asigură îmbunătățirea continuă.
• Atestă conformitatea produselor

ecologice.
• Diferențiază producătorii pe piață.

Certi�carea producătorilor poate �:

• individuală • de grup (mici fermieri)

Cine poate obtine certificarea
produselor ecologice?

,

Certificarea producătorilor ecologici
din Republica Moldova

De ce avem nevoie de certi�care?
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procesatori distribuitori

importatori /exportatori subcontractori

producători
(producție vegetală,
animalieră, acvacultură);

Operatorii



Este procedura prin care organismele de certi�care (OC) 
inspectează procesele și producția și furnizează un Certi�cat 
ce atestă conformitatea produselor cu cerințele unor stan-
darde speci�ce.

Standardele recunoscute internațional și local pot �:

• Naționale (legislația Republicii Moldova 
despre producția agroalimentară ecologică).

• Regionale

• Private

Ce presupune certificarea produselor
agroalimentare ecologice?
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EU Organic USDA NOP JAS

Organismul de certi�care trebuie să �e acreditat și 
recunoscut pentru standardele solicitate.



Etapele de certificare
a produselor ecologice

1. Aplicarea la un organism de certi�care
• Scrierea unei solicitări cu 
indicarea clară a domeniului de 
activitate.

2. Analiza solicitării și semnarea contractului

• Organismul de certi�care  analizează și decide dacă activita
tea poate � certi�cată.

• Este semnat contractul, cu asumarea angajamentelor.

* mai multe detalii în infogra�cul “Designul fermei eco”
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respectarea cerințelor de producție 
ecologică conform standardului;
informarea organismului de certi�care 
despre orice modi�care;
furnizarea documentelor și informației 
necesare;
acceptarea inspecțiilor.

• Elaborarea unui plan de manage-
ment ecologic* ce descrie detaliat 
unitatea de producere și măsurile 
concrete ce asigură respectarea ce-

rințelor privind producţia agroalimentară ecologică.

Angajamente:

https://drive.google.com/file/d/1Me5AbDNam2IabsmMKyr-8c8evN9OSRuY/view


3. Evaluarea prin inspecții

• starea culturilor în câmp, din seră, de la întreprindere;
• tehnologiile și inputurile aplicate (originea materiei prime);
• riscurile de contaminare din exterior sau din cadrul unității;
• condițiile de transportare, prelucrare, procesare, depozitare;
• separarea producției paralele;
• registrele de activități, inputuri, achiziții, vânzări, etc.

Orice abatere de la cerința standardului reprezintă o 
neconformitate care se clasi�că:

Operatorul stabilește cauzele și aplică acțiuni corective 
adecvate neconformității identi�cate.

Este intervievat 
personalul implicat.

Se prelevează probe (sol, plante, 
produse) pentru încercări de laborator.

Toate rezultatele se documentează 
într-un raport.

Inspectorii efectuează vizite pentru a veri�ca dacă prac-
ticile realizate și produsele obținute corespund standar-
dului solicitat:
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minoră majoră gravă



4. Analiza inspecției și decizia de certi�care
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Decizia de certi�care

Raportul cu rezultatele inspecțiilor

Cauze stabilite și acțiuni corective aplicate

OC analizează rezultatele inspecției
și impactul acțiunilor corective.

Fără
neconformități

Minore

Neconformități
depistate

Majore Grave

Emiterea
certi�catului Aplicarea sancțiunilor

Declasarea
produsului

Repetarea 
perioadei de 

conversie

Suspendarea 
parțială sau 

totală a 
certi�cării

Retragerea 
certi�cării

Decizia  după prima inspecție



În perioada dintre inspecții operatorii:
• informează despre oricare modi�cări apărute (de ex: 
extinderea și/sau reducerea suprafețelor, a numărului de 
animale, depozite, activități, subcontractori; schimbări în 
structura organizațională, persoanele responsabile);

• solicită derogări și autorizări conform standardului (utilizarea 
semințelor neecologice netratate, gestionarea producției 
paralele, etc.);
• furnizează informații și rapoarte solicitate (planul anual de 
producție, recoltele obținute, vânzările de produse ecologice, 
etc.).

Programul de supraveghere include:
• inspecții plani�cate (cel puțin una);
• inspecții inopinate (în dependență de

gradul de risc);
• prelevări de probe.

5. Supravegherea
Certi�carea produselor ecologice 
este un proces continuu cu program 
de supraveghere anual.
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6. Perioada de conversie
Certi�carea include parcurgerea unei perioade de conversie**, 
care însemnă tranziția de la producția neecologică 
(convențională) la producția ecologică într-un anumit interval 
de timp (6 săptămâni — 3 ani).
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Produsele obținute în perioada de conversie nu pot � 
vândute cu mențiunea ”ecologic”!

Perioada de conversie nu se aplică în cazul procesării, manipu-
lării și distribuției. Dar materia primă trebuie să �e certi�cată 
ca ”ecologică”.
Furajele pentru animale trebuie să �e certi�cate ca “ecologice”.

Începutul
conversiei

3 ani Producție
ecologică

Perioada de
conversie

**Producție vegetală
• Culturi anuale - 2 ani până la însămânțare;
• Culturi multianuale - 3 ani până la prima

recoltă de produse ecologice;
• Pășuni și pajiști - 2 ani înainte de utilizarea acestora ca

hrană ecologică.
**Producție animalieră

6 săpt
ouă

10 săpt
păsări

6 luni
ovine, caprine,

porcine

12 luni
albini

12 luni
bovine, ecvidee



Care produse nu pot � etichetate și promovate ca �ind 
ecologice?

Etichetarea produselor ecologice

• Produsele ce NU dețin un certi�cat emis
de un Organism de Certi�care acreditat.

• Produsele obținute în perioada de
  conversie.
• Produsele procesate ce conțin ingrediente

ecologice mai puțin de 95%.

Certi�care ”multi-standard”
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Acest material este realizat în cadrul proiectului ”InfOrganic Moldova 
2020-2022”, implementat de A. O. „Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu 
suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). 
AED mulțumește A.O. ”Ecovisio” pentru produsul elaborat.

Operatorul poate contracta un singur organism de certi-
�care pentru mai multe standarde ecologice ce oferă:

• optimizarea costurilor de certi�care;
• o inspecție pentru mai multe standarde;
• mai multe standarde => mai multe piețe-țintă.

• Termenul Ecologic
• Lista  ingredientelor ecologice
• Sigla ecologică
• Codul Organismului de Certi�care
• Originea materiei prime

O etichetă corectă a produselor ecologice 
are menționat obligatoriu:

• Marca Organismului de Certi�care
• Numele Organismului de Certi�care
• Procentajul ingredientelor ecologice

Mențiuni opționale


