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0. INTRODUCERE: 

 

SRAC CERT in calitate de OC ECO furnizează documente de certificare si își asuma responsabilitatea 

pentru orice document emis, oricarui operator care face obiectul inspectiilor si care, in sfera 

activitatilor sale, respecta cerintele specifice de productie ecologica impuse de Regulamentul (CE) 

nr. 834/2007 si legislația națională. 

În conformitate cu prevederile cerinţelor şi regulilor sale de certificare (a se vedea documentul cod 

R-01 ECO), SRAC acordă operatorilor care au solicitat şi care indeplinesc cerintele specifice 

productiei ecologice, certificate de conformitate / certificate de confirmare a conversiei/ certificate 

de tranzacție, al cărui format şi conţinut este corespunzător grupei de produs în cauză, precum si 

dreptul de a utiliza marca de conformitate SRAC ECO pentru operatorii care dețin certificat de 

conformitate (contra cost).  

Formatul şi conținutul certificatelor sunt stabilite în funcţie de categoria de produs. Utilizarea 

incorectă sau abuzivă de către titularii de certificate a certificatelor şi / sau a mărcii de conformitate 

SRAC ECO poate induce în eroare şi poate provoca confuzie pe piaţa produselor din categoria 

acelora pentru care a fost acordată certificarea, aducând astfel prejudicii grave SRAC. Aceste 

evenimente sunt tratate de SRAC prin acţiuni corespunzătoare (avertisment, suspendarea sau 

retragerea certificatului şi a dreptului de a utiliza marca, publicarea abaterii etc.), inclusiv prin 

acţiuni legale. Din acest motiv, este recomandat ca în toate cazurile în care titularul de certificate nu 

este sigur că procedează în conformitate cu prezentul Regulament şi apreciază că pot apărea 

interpretări greşite, să solicite clarificări din partea SRAC.  

1. SCOP: 

Prezentul Regulament are ca scop precizarea conditiilor de utilizare a certificatelor si a mărcii de 

conformitate SRAC ECO, prin stabilirea reglementărilor referitoare la utilizarea certificatelor precum 

şi la modul de utilizare şi afişare a mărcii de conformitate SRAC ECO, de către titularii de certificate 

pentru produsele agroalimentare ecologice.  

Titularii de certificate de conformitate sunt operatorii care produc, procesează, depozitează, 

comercializează şi/sau importă  dintr-o tara terţă produse agroalimentare certificate ecologic. 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Regulamentul se aplică în activitatea de certificare a produselor agroalimentare obtinute din 

agricultura ecologica reglementată de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru următoarele grupe 

de produse: 

A: Produse vegetale neprocesate 

B: Animale vii sau produse neprocesate de origine animală 

D: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente. 

3. PREVEDERI GENERALE: 

Utilizarea certificatului de conformitate/ confirmare a conversiei/ de tranzacție şi a mărcii de 

conformitate SRAC ECO, este permisă numai în condiţiile stabilite în prezentul Regulament. 

Certificatul de conformitate/ confirmare a conversiei şi marca de conformitate SRAC ECO sunt 

destinate să ateste conformitatea produselor certificate cu documentele de referință aplicabile 

acestora. 

 

 

 



 

REGULAMENT DE UTILIZARE A 
CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE ȘI A 

MĂRCII DE CONFORMITATE SRAC ECO 

COD  
SRAC-R-02 ECO 

Ed. 2 

Rev.0 

 

Pg 4 / 11 

4. MODELE SI DOMENIU DE APLICARE  

4.1. Logo SRAC 

Logo SRAC – prezentat in anexa 1 - este semnul de identificare grafică al SRAC în documentaţia 

oficială şi în corespondenţa societăţii. Logo SRAC este înregistrat la OSIM şi constă în acronimul 

SRAC.  

Logo-ul SRAC este aplicat si pe certificatele de conformitate eliberate operatorilor. 

Este interzisă utilizarea logo-ului SRAC de către organizaţiile certificate. 

4.2. Model marca de conformitate  SRAC ECO:  

Simbolul mărcii de conformitate SRAC ECO este prezentat în Anexa 2.  

Modelul este transmis la solicitarea clientului certificat si contra cost, pe suport de hârtie şi/sau sau 

electronic de către SRAC, odată cu certificatul de conformitate titularului acordându-i-se astfel si 

dreptul de utilizare a mărcii, în următoarele condiţii grafice: 

a) color; 

b) pe un fond care să asigure un contrast suficient de puternic pentru identificarea clară a 

desenului mărcii; 

c) la dimensiuni care să permită distingerea clară a detaliilor mărcii 

Marca de conformitate SRAC ECO din Anexa 1 este proprietatea SRAC, şi este gestionată direct de 

către DG. Marca de conformitate SRAC ECO nu poate fi concesionată şi nu poate constitui obiectul 

unei măsuri de executare silită. 

SRAC nu aplica marca de conformitate SRAC ECO pe documentele justificative eliberate 

operatorilor. Aceasta este folosita exclusiv de titularii de certificate de conformitate pentru 

produsele ecologice. 

4.3. Utilizarea marcii de conformitate SRAC ECO: 

Dreptul de utilizare a marcii de conformitate SRAC ECO il au numai clientii – titularii de certificate 

de conformitate care au fost certificati de SRAC conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007. 

SRAC exercita controlul in ceea ce priveste proprietatea, utilizarea si afisarea marcii de conformitate 

SRAC ECO, care poate fi folosita in urmatoarele conditii: 

a) marca de conformitate SRAC ECO se aplica acelor operatorii care au fost certificați de SRAC, 

in urma evaluarii conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 iar dreptul de utilizare al marcii 

de conformitate SRAC ECO este limitat la perioada de certificare. 

b) marca de conformitate SRAC ECO se va aplica pe etichetele produselor agricole ecologice in 

urma certificarii realizate de SRAC in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

Operatorii care doresc sa imprime marca de conformitate SRAC ECO pe eticheta unui 

produs vor trebui sa achite taxa de utilizare a mărcii si sa obțină permisiunea in scris din 

partea SRAC prin aprobarea modelului etichetei. Marca de conformitate SRAC ECO se 

trimite clientilor si se va  plasa de catre acestia pe etichete lângă logo-ul comunitar (sigla 

ecologica - UE) si lângă sigla națională „ae”, astfel incat sa fie vizibila. 

c) operatorii care dețin produse in conversie sau provenite de pe teren in primul an de 

conversie (convenționale) nu au dreptul de utilizare a mărcii de conformitate SRAC ECO.   

d) utilizarea marcii de conformitate SRAC ECO in reclame, expozitii, afise, este permisa numai 

pentru produsele certificate ecologic. Documentul de certificare poate fi afisat in magazine, 

la punctele de vanzare, pentru a evita confuzii ale consumatorilor cu privire la produsele 

necertificate.  
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4.4.  Aplicarea mărcii de conformitate SRAC ECO pe produse: 

Marca de conformitate SRAC ECO se aplică pe produsele certificate ecologic acoperite de certificat 

de conformitate în următoarele moduri: 

 a) direct pe produse, prin tipărire, imprimare, gravare, poansonare sau cu etichete autocolante; 

 b) pe primul ambalaj al produselor, atunci când dimensiunile şi forma geometrică a acestora 

nu permit aplicarea directă; 

SRAC verifica modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare 

ecologice, aproba operatorilor folosirea pe etichetă a termenilor şi indicaţiilor obligatorii, în 

conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din R(CE) nr. 834/2007, şi a siglelor utilizate (sigla UE, siglei 

"ae", …) specifice produselor ecologice certificate; 

4.5. Aplicarea mărcii de conformitate SRAC ECO pe diferite documente 

Marca de conformitate SRAC ECO poate fi aplicată de titularul de certificate de conformitate în 

următoarele documente referitoare la produsul certificat: 

 a) în documentele de însoţire ale produselor (loturilor de produse ); 

 b) în anteturile pre-imprimate ale corespondenţei (indiferent de mediul de înregistrare); 

 c) la adresa proprie de web; 

 d) în reclame, prospecte, clipuri publicitare şi în alte materiale promoţionale şi de marketing 

vizual; 

e)  în alte documente de comunicare. 

5. PROCEDURA: 

5.1. Emiterea marcii de conformitate SRAC ECO: 

După încheierea cu rezultate pozitive a procesului de certificare al unui produs ecologic si emiterea 

unui certificat de conformitate, a cărui format şi conţinut sunt adecvate caracteristicilor produsului 

în cauză, SRAC acordă titularului de certificare dreptul de a utiliza marca de conformitate SRAC ECO 

contra cost. 

Odată cu certificatul de conformitate se acorda si marca de conformitate SRAC ECO in format 

electronic pe CD/ DVD. Aceasta se poate mari sau micsora, pastrandu-se proportiile, pana la o 

dimensiune care sa asigure lizibilitatea textului. In afara de culoarea prezentata anterior in text, se 

permite utilizarea culorii negru.  

Autorizarea de a utiliza marca SRAC ECO este valabila atâta timp cat organizatia respectiva 

continua sa respecte cerintele prezentului regulament si obligatiile asumate la emiterea 

certificatului, in perioada de valabilitate a acestuia, conform contractului de certificare.  

SRAC verifică utilizarea corectă a certificatului şi a mărcii de conformitate SRAC ECO cu ocazia 

evaluărilor de supraveghere, prin vizitarea website-urilor titularilor precum şi prin alte mijloace 

adecvate. 

Titularul de certificate poate face referiri la certificate utilizând copii integrale de pe certificat şi/sau 

reproduceri ale mărcii. 

Pe întreaga perioadă de valabilitate a unui certificat, titularul poate face referire la certificare şi 

poate utiliza marca în publicaţiile proprii, în corespondenţă şi în activităţile sale promoţionale şi de 

publicitate etc. cu condiţia ca: 

a) să identifice în mod univoc şi să se refere exclusiv la produsul certificat; 

b) să ia toate măsurile pentru ca din referirile sale să nu rezulte că certificatul şi/sau marca se 

referă la produse şi la locaţii de fabricaţie şi/sau de depozitare neincluse în certificat, 

http://idrept.ro/12001570.htm
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c) să menţioneze în mod clar că certificatul priveşte numai produsele ecologice certificate de 

SRAC în conformitate cu regulile sale de certificare; 

d) să nu aducă prejudicii reputaţiei SRAC şi să nu facă nici o declaraţie abuzivă sau 

neautorizată referitoare la certificarea produsului său. 

6. UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ SI ABUZIVĂ A CERTIFICATULUI SI/ SAU A MĂRCII SRAC ECO 

Utilizarea certificatului de conformitate si/sau a mărcii de conformitate SRAC ECO este considerată 

neautorizată şi abuzivă dacă: 

a) marca de conformitate SRAC ECO a fost aplicată pe sau în legătură cu produse care nu sunt 

acoperite de certificatul de conformitate (de exemplu, produse convenționale sau care se află 

în curs de certificare sau in conversie, produse realizate de titular în alte locaţii decât cele 

menţionate în certificat sau fabricate după ce a încetat perioada de valabilitate a certificatului); 

b) marca de conformitate SRAC ECO a fost aplicată în documente care nu sunt menţionate în 

prezentul Regulament (manuale, proceduri, instrucţiuni, ştampile etc.); 

c) certificatul de conformitate şi/sau marca de conformitate SRAC ECO a fost aplicat(ă) într-o 

formă grafică modificată intenţionat şi tendenţios faţă de modelul eliberat sau pus la dispoziţie 

de SRAC; 

d) certificatul de conformitate şi/sau marca de conformitate SRAC ECO a fost transferat(ă), fără 

avizarea SRAC, către o organizaţie care nu a obţinut acest drept; 

e) prin modul de aplicare şi promovare a certificatului de conformitate şi/sau a marcii de 

conformitate SRAC ECO s-au adus prejudicii morale şi materiale SRAC (de exemplu, prin 

afirmaţii că obţinerea certificatului şi aplicarea mărcii asigură produselor titularului o calitate 

sau caracteristici mai bune decât ale altor produse similare, prin prezentarea tendenţioasă şi 

alterată a relației titularului cu SRAC). 

7. PROPRIETATE SI CONTROL 

Prezentul regulament este parte integranta din contractul de certificare. 

SRAC furnizează, la cererea partilor interesate, orice alte informatii sau raspunsuri la intrebarile 

referitoare la marca de conformitate SRAC ECO. 

După acordarea certificării SRAC inregistreaza organizatiile ca detinatoare a certificatului de 

conformitate si a mărcii de conformitate SRAC ECO. 

Clienții care dețin certificate de conformitate emise de SRAC au următoarele drepturi si obligații: 

Drepturi:  

a) să aplice marca de conformitate SRAC ECO pe produsele certificate şi pe documentele 

referitoare la produsele certificate conform prezentului regulament, dar numai cu aprobarea 

prealabila de către SRAC si cu achitarea taxei aferente; 

b) să utilizeze o copie a certificatului de tranzactie ca document de însoţire pentru produsele 

certificate (sau pentru lotul de produse certificat); 

c) să facă referiri la certificat şi la marcă în corespondenţă, contracte sau alte documente 

comerciale privind produsele certificate; 

d) să utilizeze marca de conformitate SRAC ECO ca mijloc de publicitate în vederea promovării 

produselor certificate; 

e) să conteste orice decizie de sancţionare aplicată de SRAC în legătură cu o utilizare neautorizată 

sau abuzivă a certificatului şi/sau a mărcii, conform prevederilor din documentul R-01 ECO şi 

ale prezentului Regulament; 

f) să renunţe în mod benevol la certificat şi la dreptul de utilizare a mărcii înainte de expirarea 

perioadei pentru care acestea au fost acordate. 
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Obligații:  

a) să utilizeze certificatul de conformitate şi marca de conformitate SRAC ECO numai pentru 

produsele pentru care au obţinut acest drept, fără ambiguităţi sau posibilităţi de confuzie cu 

celelalte produse realizate; 

b) să permită supravegherea programată sau neprogramată din partea SRAC CERT; 

c) să menţină în mod permanent condiţiile de realizare a produsului pentru care i-a fost acordată 

certificarea, să păstreze înregistrări în acest sens şi să le prezinte SRAC în timpul 

supravegherilor; 

d) să anunţe imediat SRAC despre orice modificare pe care intenţionează să o aducă sau a adus-o 

în concepţia (proiectul) şi în procesul de fabricaţie al produsului sau despre schimbarea locului 

de producţie; 

e) să comunice SRAC orice modificare survenită în statutul lor juridic; 

f) să anunţe SRAC despre renunţarea benevolă la certificare şi să se supună deciziei acestuia 

privind comercializarea produselor marcate aflate în stoc şi să restituie certificatul la SRAC; 

g) să ofere explicaţiile cerute de SRAC atunci când se prezumă că a utilizat neautorizat sau abuziv 

certificatul şi/sau marca; 

h) să întreprindă măsurile corective stabilite în cazul unor sancţiuni primite pentru utilizarea 

neautorizată sau abuzivă a certificatului de conformitate sau mărcii de conformitate SRAC ECO; 

8. Răspunderea juridică a titularilor de certificare  

Răspunderea juridică asupra produselor pentru care s-a obţinut certificarea şi supuse 

comercializării revine în întregime titularului şi nu poate fi substituită de răspunderea organismului 

de inspectie si certificare SRAC. 

9. Încetarea dreptului de utilizare a certificatului de conformitate şi a mărcii de conformitate  

SRAC ECO 

Dreptul de utilizare a certificatul de conformitate şi a mărcii de conformitate SRAC ECO încetează în 

următoarele cazuri: 

a) suspendarea, reducerea sau retragerea certificării; 

b) expirarea perioadei pentru care a fost acordată certificarea; 

c) modificarea schemei de certificare pentru produs (şi neadaptarea produsului la aceste 

modificări); 

d) modificarea concepţiei (proiectului) şi/sau a procesului de fabricaţie al produsului sau 

schimbarea locului de producţie, fără anunţarea SRAC despre modificări şi fără recertificarea 

produsului în noua situaţie; 

e) renunțarea benevolă a titularului de certificare la acest drept. 

10.  Sancțiuni: 

În cazurile în care se dovedeşte că titularii de certificate nu respectă una sau mai multe prevederi 

ale prezentului Regulament, SRAC poate decide şi aplica următoarele sancţiuni: 

A) Cerere de ameliorare (CA): 

Se aplică în următoarele cazuri: 

a) titularul de certificate a folosit în mod neintenţionat şi nesistematic certificatul de conformitate 

sau marca de conformitate SRAC ECO pe sau în legătură cu produse care nu sunt acoperite de 

certificat; 
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b) titularul de certificate a utilizat marca de conformitate SRAC ECO pe documente sau în 

circumstanţe nemenţionate în prezentul Regulament (în caiete de sarcini, manuale, pe ştampile 

etc.). 

Cererea de ameliorare se aplică o singură dată pentru o abatere constatată şi trebuie urmata de un 

plan de corecţii şi acţiuni corective al titularului prin care abaterea identificată să fie eliminată intr-

un termen limita stabilit de SRAC.  

In cazul in care nu se implementează acțiunile corective in termenul limita stabilit, se va transmite o 

scrisoare de avertisment prin care clientul va fi informat privind masurile ce se vor lua in cazul 

neimplementării acțiunilor corective adecvate in termenul stabilit precum si privind creșterea 

frecventei controalelor. 

La prima repetare a neconformității pentru care s-a primit cerere de ameliorare, dreptul de utilizare 

a certificatului sau a mărcii se suspendă. 

B) Suspendarea certificării şi a dreptului de utilizare a mărcii de conformitate SRAC ECO 

Suspendarea poate fi aplicată, de exemplu, atunci când: 

a) titularul de certificate nu a comunicat la SRAC măsuri eficace în cazul unei utilizări inadecvate a 

certificatului sau a mărcii, inclusiv după primirea unui avertisment; 

b) titularul de certificate a repetat abaterea în utilizarea certificatului şi a mărcii pentru care s-a 

aplicat un avertisment; 

c) titularul de certificate a solicitat benevol suspendarea. 

În cazul unei suspendări, SRAC notifică în mod oficial titularul, comunicându-i de asemenea 

condiţiile în care aceasta poate fi revocată şi de asemenea informează autoritatea competenta si 

celelalte Organisme de inspecție si certificare privind suspendarea certificării.  

Dacă o certificare a fost suspendată, SRAC cere ca operatorul: 

a) să nu facă declaraţii care să inducă în eroare clienţii şi alte părţi interesate în ceea ce priveşte 

valabilitatea certificatului şi dreptul de utilizare a mărcii; 

b) să înştiinţeze furnizorii săi existenţi şi potenţiali în legătură cu statutul certificării şi să înceteze 

să aplice marca de conformitate SRAC ECO pe produsele fabricate după data notificării 

suspendării. 

C) Retragerea certificării 

Retragerea certificării poate avea loc dacă: 

a) titularul de certificate nu a îndeplinit condiţiile stabilite de SRAC pentru revocarea unei 

suspendări a certificării; 

b) titularul de certificare şi-a întrerupt activitatea de producţie sau de introducere pe piaţă a 

produsului menţionat în certificat; 

c) titularul a utilizat în mod intenţionat neautorizat şi abuziv certificatul de conformitate sau 

marca de conformitate SRAC ECO sau a făcut declaraţii inexacte sau abuzive privind 

certificarea primită; 

d) titularul renunţă benevol la certificare, înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

certificatului; 

e) titularul nu şi-a achitat obligaţiile financiare contractuale către SRAC. 

Retragerea certificării este notificată titularului în mod oficial şi de asemenea SRAC informează 

autoritatea competenta si celelalte Organisme de inspecție si certificare privind retragerea 

certificării operatorului. 
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După retragerea unui certificat, fabricantul produsului respectiv trebuie: 

a) să nu facă declaraţii care să inducă în eroare în ceea ce priveşte situaţia reală a certificării; 

b) să înştiinţeze furnizorii săi existenţi şi potenţiali în legătură cu statutul (retragerea) certificării; 

c) să restituie la SRAC originalul certificatul de conformitate, în vederea anulării; 

d) să nu folosească eventualele copii şi reproduceri ale certificatului; 

e) să înceteze utilizarea mărcii de conformitate SRAC ECO; 

f) să elimine din documentaţia de reclamă şi promoţională referitoare la produsul în cauză orice 

referire la certificare ecologica acordata de SRAC. 

Dacă după anularea certificatului operatorul mai face referire la acesta într-un anumit fel, SRAC are 

dreptul să recurgă la căile de atac legale. SRAC îşi rezervă dreptul de a stabili oricând şi alte reguli 

de salvgardare. 

D) Acțiuni în justiție 

În funcție de gravitatea consecinţelor utilizării neautorizate sau abuzive a certificatului de 

conformitate şi / sau a mărcii de conformitate SRAC ECO, confirmată prin dovezi obţinute în 

procesul de supraveghere sau prin alte mijloace, SRAC are dreptul să intenteze şi acţiuni în justiţie. 

De asemenea, în cazul în care petentul nu este de acord cu decizia SRAC, în legătură cu un apel 

înaintat către aceasta în urma respingerii unei reclamaţii sau contestaţii, acesta se poate adresa 

instanţei care are competenţa teritorială şi materială corespunzătoare. 

11.  ANEXE  

Anexa 1 – Logo SRAC 

Anexa 2 - Marca de conformitate SRAC ECO 
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Anexa 1 

Logo SRAC: 

 

 
 

Codurile de culoare sunt: 

 

 
 

 

NOTA: 

Logo SRAC este utilizat numai de către SRAC. 

Este interzisă aplicarea logoului SRAC de către organizaţiile certificate. 
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Anexa 2 

Marca de conformitate SRAC ECO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codurile de culoare sunt: 

 CMYK 33/5/71/0  PANTONE 7492 

CMYK 49/17/81/13 PANTONE 7491 -90% 

CMYK 66/28/91/25 PANTONE 575 

CMYK 82/40/100/38 PANTONE 7483 

 

CMYK 66/28/91/25 

 

PANTONE 575 

 


