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PRELUCRAREA HRANEI 

PENTRU ANIMALE 
 

 
 
 
 
 
 

Ghidul nr. 7: 
 

REGULI PRIVIND PRELUCRAREA HRANEI 

PENTRU ANIMALE 

În conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 
834/2007 şi (CE) nr. 889/2008 

 
 
 

Acest ghid nu se aplică hranei procesate în fermă de către operatorii care cresc 

animale (sau subcontractate la un terț furnizor de servicii), va rugăm să 

consultați ghidurile specifice pentru producția animalieră. 
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I. Domeniu de aplicare 
 
 

Ghidul se aplică în cazul furajelor pentru animale care ar putea fi eligibile pentru 

certificarea ecologică în baza Regulamentului European pentru următoarele 

specii: bovine, ecvidee, ovine, caprine, porcine, păsări domestice. (NB: Ghidul 

nu se aplică pentru albine, suplimentele alimentare externe sunt în mare parte 

interzise cu foarte puține excepții. Ghidul nu se aplică moluștelor și 

echinodermelor chiar dacă acestea nu sunt hrănite de către deținători). 

 

Domeniul de aplicare al Regulamentului European nu include hrana pentru 

animalele de companie sau hrana pentru animalele de blană. 

 

 

II. Procese 
 

 

A. Reguli generale 
 

 

Regulamentul European nu oferă o listă detaliată a proceselor autorizate și 

neautorizate. Cu toate acestea câteva practici au fost identificate în mod clar ca 

și practici interzise în agricultura ecologică: 
 

 Utilizarea radiațiilor ionizante pentru tratarea furajelor ecologice sau 

materiilor prime utilizate în hrana animalelor ecologice. 
 

 Utilizarea OMG-urilor și produselor derivate ca alimente, hrana pentru 

animale, auxiliari tehnologici și microorganisme. 
 

 Hrana ecologică procesată trebuie să conțină materii prime furajere 

și nu poate fi prelucrată cu ajutorul solvenților chimici. 
 

 Utilizarea substanțelor și a tehnicilor de refacere a calității produsului care a 

fost pierdută prin prelucrarea și depozitarea produselor alimentare și a hranei 

ecologice sau chiar prin neglijență în prelucrarea produselor (ex.: 

nanotehnologie). 

 

Ca regula generală, operatorii trebuie: 
 

 Să ia toate măsurile de precauție pentru a preveni contaminarea cu 

substanțe sau produse neautorizate. 

 
 Să implementeze măsurile adecvate de curățenie, să monitorizeze 

eficacitatea acestora și să înregistreze aceste operațiuni. 



FT07v01ro_Prelucrarea hranei pentru animale 

 

  

                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                         3 

www.ecocert.ro 

 
 Să se asigure că produsele neecologice nu sunt comercializate cu mențiuni 

referitoare la producția ecologică. 

 
 Să poată oferi către Ecocert SRL înregistrări actualizate ale tuturor 

operațiunilor efectuate și cantitățile procesate (fișa de fabricație).  

 
O atenție deosebită trebuie acordată factorilor de risc ai contaminării încrucișate 

cu OMG-uri, aditivi medicinali, pesticide și aminoacizi chimici. 
 

 
 

B. Operații mixte 
 

Atunci când produse ecologice și neecologice sunt preparate, ambalate și 

depozitate în aceeași unitate, operatorii trebuie: 
 

 Să separe în spațiu sau timp operațiunile ecologice de operațiunile similare 

efectuate asupra produselor neecologice (ex. pentru depozitarea materiilor 

prime și a produselor finite),  
 

 Să ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor (trasabilitate), 
 

 Să efectueze operațiuni asupra produselor ecologice numai după golirea 

completă și igienizarea corespunzătoare a echipamentelor de producție (în 

cazul în care nu poate fi realizată o igienizare completă a echipamentului 

între producția ecologică și cea neecologică, prima producție trebuie să fie 

declasată la convențional). 
 

NB: Pentru procesatori și distribuitori, Regulamentul European nu oferă o listă 

restrictivă de produse de igienizare și dezinfecție (acest tip de listă există doar 

pentru crescătorii de animale și acvacultură). Prin urmare se aplică legislația 

generală privind prelucrarea alimentelor.  

 

III. Transportul produselor ecologice 
 
 

A. Colectarea în vrac a produselor și transportul la 

unitățile de producție și preparare 

Colectarea simultană a produselor ecologice și neecologice poate fi permisă cu 
condiția ca: 

 
 Să fie luate măsuri adecvate pentru a preveni orice amestec sau posibil 

schimb și să se asigure identificarea produselor ecologice; 

 

 Ca operatorul să pună la dispoziția organismului de control informațiile 
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referitoare la zilele de colectare, orele, circuitul, data și momentul 

recepționării produselor 
 
 

B. Transportul alimentelor 
 

 

1. Ambalarea și transportul produselor către alți operatori 

sau alte unități 

Produsele ecologice trebuie să fie transportate în ambalaje, containere sau 
vehicule închise și prevazute cu o etichetă care indică următoarele detalii : 

 
 Numele și adresa operatorului 

 
 Numele produsului 

 
 Referințe la metoda de producție ecologică 

 
 Numele organismului de control 

 
 Marcajul de identificare a lotului dacă este cazul. 

 
 
 

2. Reguli specifice 
 

Transportul de hrană ecologică procesată pentru animale trebuie să fie bine 

separat în timp și spațiu de alte mărfuri procesate transportate. 
 

Cantitățile de produse livrate, inclusiv toate detaliile locației de livrare trebuie să 

fie înregistrate. 
 

Vehiculele și containerele care au fost utilizate anterior pentru transportul de 

produse neecologice trebuie să fie curățate în mod adecvat înainte să poată fi 

utilizate pentru transportul de materii prime și hrană ecologică. Operațiunile de 

curățenie trebuie să fie documentate și înregistrările trebuie să fie puse la 

dispoziția Ecocert S.R.L.. 
 
 

IV. Compoziția furajelor 
 
 

A. Reguli generale 
 

Toți aditivii, materiile furajere și substanțele enumerate ca ingrediente 

pentru hrana animalelor ecologice trebuie să fie lipsite de OMG-uri. 
 

O listă de ingrediente ecologice nu trebuie să includă forme simultane ecologice 

și neecologice ale aceluiași ingredient. 
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Compoziția hranei procesate pentru animale trebuie să respecte prevederile 

stabilite în Regulamentul European. Utilizarea hormonilor de creștere și a 

aminoacizilor chimici este strict interzisă. 
 

În funcție de animal, se aplică norme specifice privind compoziția hranei.  

Exista 2 tipuri principale de alimente: 

 "Furaj complet": ingrediente care sunt conforme cu cerințele de reglementare 

referitoare la toate aspectele, mai ales la aspectul privind nivelurile aprobate de 

ingrediente în conversie, ecologice și convenționale. Acest tip de furaj este 

potrivit pentru rația zilnică. 
 

 

 "Furaj suplimentar": amestec de ingrediente care conțin niveluri ridicate de 

substanțe specifice (ex. ingrediente în conversie > 30% pentru hrana 

animalelor). Acest tip de furaj este potrivit pentru rația zilnică, cu condiția ca 

acestea să fie combinate cu alte alimente. 
 

 

B. Norme specifice privind creșterea animalelor (mamifere, păsări) 
 
 

1. Materii prime agricole 
 

a. Ecologice 
 

 Origine vegetală: nicio restricție 

 Origine animală: toate tipurile de produse animaliere (în conformitate cu 

regulamentul general). 
 

 
 

b. Anul 2 de conversie (C2) 
 

 Origine vegetală: nicio restricție privind tipul furajului, în medie maxim 30% 

din rația furajeră anuală (% din furaje solide uscate de origine vegetală). 
 

 

 Origine animală: Nu există conceptul de produs de origine animală în 

conversie, prin urmare acestea sunt considerate că fiind convenționale. 
 
 

c. Anul 1 de conversie (C1) 
 

Materiile prime furajere de pe parcele în primul lor an de conversie sunt 

considerate convenționale. 
 

NB: Crescătorii de animale care produc propria lor hrană din producția proprie 

pot utiliza până la 100% din producția vegetală din C2 sau să integreze în hrană 

20% din producția vegetală din C1: pășuni, pajiști permanente, culturi furajere 

anuale, culturi proteice semănate în terenuri în C1. 
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d. Convențional 
 

Pentru toate tipurile de animale, condimentele neecologice, ierburile și melasele 

pot fi incluse, numai în cazul în care varianta ecologică este indisponibilă și cu 

condiția că acestea să fi fost pregătite fără solvenți chimici și ca acestea să nu 

depășească mai mult de 1% din rația de hrană anuală a animalelor (calcul bazat 

pe raportul de ingrediente de origine agricolă/substanță uscată). 
 

Cu excepția cazului menționat mai sus, niciun alt tip de furaje agricole 

convenționale nu este permis pentru erbivore. 
 

Pentru animalele mono-gastrice (porcine, păsări): 
 

 Dacă acestea nu sunt disponibile sub forma ecologică, pot fi utilizate 

materiile furajere neecologice cu conținut ridicat de proteine de origine 

vegetală sau animală (obținute fără solvenți chimici); procentul reprezentat 

de materiile prime neecologice, în rația acestora nu poate depăși o medie 

anuală de 5% din cantitatea totală de furaje agricole (calculat pe baza 

materiei uscate). 

 Pot fi utilizate produse din pescuitul durabil (fără % maxim) cu condiția ca 

acestea să fi fost produse sau pregătite fără solvenți chimici (utilizarea de 
hidrolizat proteic este permisă numai la animalele tinere). 

 
2. Alte substanțe 

 
a. Materii furajere de origine minerală 

 

Materiile prime de origine minerală enumerate în Anexa V a R(CE) 889/2008 pot 

fi utilizate în toate cazurile. 
 

b. Aditivi nutriționali 
 

Sursele de oligoelemente menționate în Anexa VI a R(CE) 889/2008 pot fi 
utilizate în toate cazurile. 

 
Vitaminele și provitaminele derivate din produsele agricole și vitaminele sintetice 

identice cu cele naturale pot fi utilizate pentru animalele monogastrice. 
 

Pentru rumegătoare, din topul vitaminelor și provitaminelor derivate din 

produsele agricole, pot fi utilizate doar vitaminele sintetice A, D, E care sunt 

identice cu vitaminele naturale. 
 
 

c. Aditivi zootehnici, senzoriali și tehnologici 
 

Enzimele și microorganismele precum și conservanții, antioxidanții, lianții, 

coagulanții și antiaglomeranții enumerați în Anexa VI a R(CE) 889/2008 pot fi 

utilizați în toate cazurile. 
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Substanțele aromatice extrase din produsele agricole pot fi utilizate în toate 

cazurile. 
 

d. Alte substanțe 
 

Drojdiile Saccharomyces cervisiae și Saccharomyces carlsbergiensis pot fi 

utilizate în toate cazurile, cu condiția ca acestea să fi fost produse fără utilizarea 

solvenților chimici. 
  
 
 

V. Reguli privind etichetarea 
 
 

A. Reguli de bază 
 

Aceste reguli se aplică pentru furaje, furaje procesate și ingrediente furajere. 
 

Toate furajele, inclusiv cele care nu conțin ingrediente furajere din agricultura 

ecologică, ar trebui să fie inspectate și certificate pentru a fi eligibile pentru o 

eticheta referitoare la “agricultura ecologică” sau “hrana pentru animalele 

ecologice”. 

 

 
B.  Referințele la agricultura ecologică 

 
Mențiunea „produs din agricultura ecologică” (sau o mențiune 

echivalentă) poate fi utilizată pentru furajele în cazul în care toate 

ingredientele de origine vegetală sau animală sunt ecologice și reprezintă cel 

putin 95% din materia uscată a produsului (mai puțin de 5% minerale și aditivi). 

Rația ar trebui să fie calculată în raport cu conținutul total de substanță uscată, 

nu doar  în raport cu conținutul de ingrediente agricole. 

 

Logo-ul UE ar putea fi utilizat în etichetarea acestui tip de hrană. 

 
Mențiunea „poate fi utilizat pentru producția ecologică în conformitate 

cu Regulamentul European”  poate fi folosită în cazul furajelor care conțin 

mai puțin de 95% (materie uscată) din totalul materiilor prime furajere de 

origine agricolă ecologică.  
 

 

Logo-ul UE NU poate fi utilizat în etichetarea acestui tip de furaje. 
 

 
Referințele de mai sus ar trebui să fie afișate folosind o culoare, format sau font, 

care nu ar trebui să iasă în evidență mai mult decât numele furajului sau 

descrierea produsului. 
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C. Indicații obligatorii 
 

1. Referințe la Organismul de Control 
 

Numărul de cod al organismului de control este obligatoriu pe etichetă; numele 

organismului de control trebuie de asemenea afișat. 
 

2. Lista ingredientelor 
 

Ingredientele din agricultura ecologică sau în conversie ar trebui enumerate și 

identificate în lista ingredientelor. 
 

3. Formatul de calcul: 4 tipuri de % (conținutul de materie 

uscată) 
 

 % din materiile furajere de origine agricolă ecologică 
 

 % din materiile furajere din agricultura în conversie 
 

 % din materiile furajere convenționale (nici ecologice, nici în conversie): 

furaje convenționale sau minerale 

 % din materiile furajere din agricultura (ecologică + în conversie + 
convențională 

  

 
 

VI. Definiții 
 

 

Aditivi pentru hrana animalelor: 
 

Înseamnă substanțe, microorganisme sau preparate, altele decât materiile prime 

și premixurile pentru furaje, care se adaugă în mod intenționat în furaje sau apă, 

în scopul de a îndeplini, în special, una sau mai multe din următoarele funcții: 
 

 Influențează favorabil caracteristicile furajelor  

 Influențează favorabil caracteristicile produselor de origine animală 

 Influențează favorabil culoarea peștilor sau păsărilor ornamentale  

 Satisfacerea nevoilor nutriționale ale animalelor 

 Influențează favorabil consecințele producției animaliere asupra 

mediului  

 Influențează favorabil producția animalieră, performanța sau bunăstarea, în 

special prin modificarea florei gastro-intestinale sau digerarea furajelor 

 Au un efect coccidiosatitic sau histomonostatic. 
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Hrana pentru animale (sau furaje): 
 

Înseamnă orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă este 

prelucrată, parțial prelucrată sau neprelucrată, destinată a fi utilizată pentru 

hranirea pe cale orală a animalelor. 
 

 

Materii prime pentru furaje: 
 

Diferite produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete sau 

conservate și produse derivate din prelucrarea lor industrială, precum și substanțe 

organice sau anorganice, cu sau fără aditivi, care sunt destinate utilizării în hrana 

animalelor, fie ca atare sau după procesare, în prepararea compoziției furajelor 

combinate sau ca bază pentru premixuri. 

Conversie: 
 

Înseamnă trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică într-o perioadă 

de timp, în care au fost aplicate dispozițiile privind producția ecologică. 
 

 

Furaje în conversie: 
 

Înseamnă hrană pentru animale obținută pe parcursul perioadei de conversie la 

producția ecologică, cu excepția celor recoltate în termen de 12 luni de la 

începutul perioadei de conversie. 
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VII. Referințe la Regulamentul European 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Documentele prezentate anterior sunt disponibile la cerere la Ecocert, sau pot fi         

descărcăte de pe site-ul nostru www.ecocert.ro 
 

 

 

 

 

 

 
Art. 9 R(CE) 834/2007 

 

 

 
Interzicerea utilizării OMG 

 
Art. 18 R(CE) 834/2007 

 

Reguli generale privind procesarea hranei 
pentru animale 

 
Art. 19, 20, 21, 22, 43 + Anexele V 

si VI R(CE) 889/2008 

 

 

 
Reguli privind compoziția hranei pentru 

animale 

 

Art. 26 și 35 R(CE) 889/2008 

 

Procesare si depozitare 

 

Art. 30, 31 și 32 R(CE) 889/2008 

 

Transport 

 

Art. 59, 60 și 61 R(CE) 889/2008 

 

Etichetare 

 

Art. 87 și 90 R(CE) 889/2008 

Cerințe privind controlul 


