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Ghidul nr 8:  

Ghid privind procesarea, distribuţia și 

importul produselor ecologice 

Conform Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 şi 

(CE) nr. 889/2008 

Acest ghid se referă la cerințele în materie de control, trasabilitate cerințele 

privind conformitatea proceselor. 

În ceea ce privește normele privind compoziția și etichetarea produselor 

procesate, vă rugăm să consultați ghidurile specifice (Regulamentul 03 de 

etichetare a produselor alimentare, Ghidul 07 - hrana pentru animale, Ghidul 11-

compoziția alimentelor procesate). Sunt disponibile de asemenea, normele 

specifice privind activitățile subcontractate (Ghidul 09) și importul în UE (Ghidul 

10).  

PROCESATORI, 

DISTRIBUITORI 

 ŞI IMPORTATORI 
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I. Domeniu de aplicare  

A. Scop 

Produsele ecologice care pot fi certificate în conformitate cu regulamentul 

european sunt următoarele:  

1. Animale vii sau produse agricole neprocesate: 

 Plante, incluzând plantele spontane, material de înmulţire vegetativă şi 

semințe pentru cultivare, 

 Alge marine sălbatice colectate sau de cultură, 

 Drojdii utilizate ca produse alimentare sau ca hrană pentru animale, 

 Specii de animale: bovine, ecvine, suine, caprine, ovine, găini ouătoare, 

păsări pentru îngrăşare (pui de carne, rațe, gâşte, curcani, bibilici), 

 Albine, 

 Animale de acvacultură: pești, moluște, echinoderme, creveți specia 

Peneidae. 

Produsele obţinute din vânatul și pescuitul animalelor sălbatice nu pot fi 

eligibile pentru certificare ecologică. 

Produsele care nu rezultă din metode de producție agricolă nu sunt eligibile 

pentru certificare ecologică; de exemplu, acest principiu se aplică la apă sau 

sare. 

În același mod, ceara de albine nu este considerată a fi în totalitate un produs de 

origine agricolă, prin urmare nu poate fi certificată ca şi produs provenit din 

„agricultura ecologică”. Cu toate acestea, se poate emite un atestat cu 

mențiunea „ceară obținută din apicultura ecologică” sau „ceară adecvată pentru 

agricultura ecologică”.  

2. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca produse 

alimentare 

Utilizarea finală a produselor procesate, adică pentru consumul uman, este 

principalul factor care determină dacă produsul este eligibil pentru certificare 

ecologică sau nu. Astfel, cosmeticele, textilele și materialele de construcție nu 
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sunt eligibile pentru certificarea ecologică în conformitate cu standardele 

europene. 

 

3. Produsele agricole neprelucrate sau prelucrate și suplimentele 

nutriționale pentru utilizarea ca hrană pentru vite sau animale de 

acvacultură ; 

B. Operatorii vizaţi de regulament: 

Orice operator implicat în orice etapă de producție, preparare și distribuție a 

produselor ecologice trebuie:  

 Să își înregistreze compania/activitățile la Ecocert S.R.L. (o inspecție anuală + 

o posibilă inspecţie adiţională + prelevarea unor eventuale eşantioane pentru 

analize).  

 Notificarea activităţii ecologice autorităţii locale competente (Direcția Agricolă 

Județeană – DAJ). 

Operatorii vizaţi de regulament sunt: 

 

 Producători (animale, plante, plante spontane colectate şi alge marine), 

 Procesatori (inclusiv re-ambalarea, re-etichetarea și depozitarea) + activităţi 

de subcontractare, 

 Importatori în Comunitatea Europeană, 

 Distribuitori (cu excepţia comercianților cu amănuntul care îndeplinesc 

condițiile de exonerare conform legislației naționale). 

 
NB : În cazul în care operațiunile de procesare sau de depozitare a mărfurilor se 

realizează în mai multe locaţii, trebuie să fie inspectată fiecare locaţie. De 

asemenea, în cazul în care operatorii subcontractează o parte din procesarea 

mărfurilor unor furnizori de servicii de terță parte, toate unităţile trebuie să fie 

inspectate (pentru detalii referitoare la activitățile subcontractate, vă rugăm să 

consultați  ghidul nr. 09). 

Actualul regulament european nu se aplică în cazul serviciilor de catering, se 

poate însă implementa local, de către fiecare stat membru un regulament 

naţional. 
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II. Procese şi implementare 

a. Reguli generale 

Regulamentul european actual nu oferă o listă detaliată a proceselor autorizate și 

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

ca practici eronate în ceea ce privește certificarea ecologică:  

 Utilizarea radiațiilor ionizante pentru tratarea alimentelor ecologice, hrana 

animalelor sau a materiilor prime utilizate în produsele alimentare ecologice 

sau hrana animalelor. 

 Utilizarea OMG-urilor și a produselor procesate din sau cu OMG-uri ca şi 
alimente, hrană pentru animale, a adjuvanților tehnologici  și micro-

organismelor. 

 

 Folosirea substanțelor și a tehnicilor de remediere a calităţii produsului, care a 

fost pierdută în timpul prelucrării și stocării produselor alimentare și a 

furajelor ecologice sau chiar prin neglijență în procesul de prelucrare a 

produselor (de exemplu: nanotehnologia). 

Ca şi regulă generală, operatorii trebuie:  

 Să ia toate măsurile de precauție pentru a preveni orice risc de contaminare 

cu substanțe sau produse neautorizate, 

 Să aplice măsuri adecvate de curățenie, să monitorizeze eficiența acestora și 

să înregistreze aceste operațiuni, 

 Să se asigure de faptul că produsele neecologice nu sunt comercializate cu 

vreo menţiune referitoare la producția ecologică, 

 Să fie în măsură să furnizeze organismului de control înregistrări actualizate 

ale tuturor operațiunilor și cantităților procesate (fișă de fabricație). 

b. Operaţiile mixte (ecologice şi neecologice) 

Atunci când sunt procesate, ambalate sau depozitate în aceeași unitate simultan 

atât produse neecologice cât și produse ecologice, operatorii trebuie să: 

 Separe fizic (în spaţiu) sau în timp operaţiile ecologice de operaţiile similare 

realizate pentru produsele neecologice (atât pentru depozitarea materiilor prime 

cât şi pentru produsele finite). 

 Să ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor 

(trasabilitatea). 
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 Sa 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 vrac a produselor și transportul la unităţile 

de producţie şi procesare 

Colectarea simultană a produselor ecologice și neecologice poate fi permisă, cu 

condiția : 

 Sa fie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice posibil amestec 

sau schimb și pentru a asigura identificarea produselor ecologice. 

  Ca operatorul să pună la dispoziția organismului de control informațiile 

referitoare la zilele de colectare, orele, circuitul, data și momentul 

recepționării produselor. 

B. Ambalarea şi transportul produselor către alţi operatori 

sau la alte unităţi  

Produsele ecologice trebuie să fie transportate în ambalaje, containere sau 

vehicule închise și prevăzute cu o etichetă care să ateste următoarele detalii: 

 Numele şi adresa operatorului, 

 Numele produsului, 

 Referințe la metoda de producție ecologică, 

 Numele și/sau codul numeric al organismului de control, 

 Marca de identificare a lotului, dacă este necesar. 
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IV. Verificarea garanţiilor 

A. Recepția materiilor prime ecologice 

La recepția unui produs ecologic, operatorii trebuie să verifice închiderea 

ambalajului sau a containerului, prezența etichetei de identificare, așa cum s-a 

menționat anterior. 

Operatorii vor efectua un control încrucișat al informațiilor de pe etichetă și al 
informațiilor din documentele justificative (factură, notă de livrare, CMR etc.). 

B. Documente care trebuie păstrate 

Operatorii trebuie să verifice respectarea tuturor input-urilor utilizate 

în procesarea produselor ecologice, să înregistreze operaţiile și să păstreze 

documentele relevante pentru organismul de control. 

1. Documente justificative 

 Certificate (sau licențe) valabile  pentru toți furnizorii de materii prime 

ecologice. Cumpărătorii trebuie să verifice dacă certificatul furnizat de către 

vânzător se referă efectiv la produsul achiziționat. 

Anumite certificări sunt recunoscute ca echivalente pentru scopul certificării 

conform Regulamentelor europene pentru un produs ecologic destinat pieței 

ecologice europene. Pentru detalii, vă rugăm consultați Ghidul nr.10. 

 Pentru importatorii: copii ale certificatelor de inspecție (ce însoțesc fiecare 

livrare). 

 Atestarea conformităţii activităților subcontractate. 

 Fișe tehnice pentru toate ingredientele de origine non-agricole (aditivi, 

auxiliari, preparate din microorganisme și enzime, arome naturale...). 

 Atestare „non-OMG” dacă este necesar. 

  Buletine de analiză pentru a demonstra că apa este potabilă. 

 

2. Documente contabile 

 Comenzi de achiziție, facturi și note de livrare cu referințe la certificarea 

ecologică pentru produsele in cauză, 

 Înregistrări periodice ale inventarului de materii prime și produse finite, 
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 Facturile de vânzare a produselor ecologice, în caz contrar statistici ale 

vânzării cu identificarea destinatarilor (cu excepția cazului vânzării directe la 

consumatorul final). 

Aceste documente trebuie să-i permită organismului de control să realizeze 

controlul fluxului pentru a verifica existența coerenței între intrări și ieșiri. 

3. Alte documente 

 Fişe de fabricaţie, dacă este cazul,  

 Înregistrarea intrărilor (înregistrarea rezultatelor verificării conformității la 

recepția produselor ecologice), 

 Înregistrările privind igienizarea, dacă este necesar. 

Atunci când există suspiciuni cu privire la originea ecologică a unui produs  

recepționat, operatorii trebuie să informeze imediat organismul de control și fie 

declasează produsul la convențional, fie opresc imediat producţia până când orice 

dubiu este înlăturat. 

V.  Definiţii 

Operatorul (Articolul 2d REG 834/07):  

Se referă la persoanele fizice sau juridice care răspund de îndeplinirea cerințelor  
prezentului regulament în cadrul întreprinderii cu profil ecologic aflate sub 

controlul lor; 

 

Distributorul:  

Este o persoană fizică sau juridică ce cumpără și revinde produse agricole, vrac 

sau preambalate, fără nicio modificare a conținutului sau a ambalajului (adică 

fără re-ambalarea sau re-etichetarea). 

 

Importatorul (Articolul 2c REG 889/08):  

Este persoana fizică sau juridică din cadrul Comunității care prezintă un lot 
pentru punerea în liberă circulație în Comunitate (produs preambalat sau vrac), 

fie în persoană, fie printr-un reprezentant; 

 

Procesarea (Articolul 2i REG 834/07):  

Constă în operațiunile de conservare și/sau procesare a produselor ecologice, 

inclusiv sacrificarea și tranșarea, în cazul produselor de origine animală, precum 
și ambalarea, etichetarea și/sau modificarea etichetelor privind modul de 

producție ecologic; 

 

Subcontractant: 

Este persoana fizică sau juridică care efectuează operațiuni asupra produselor 

ecologice în numele unui susținător financiar, fără a fi cumpărătorul efectiv al 
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materiilor prime ecologice. Un subcontractant poate fi responsabil doar de 

procesare și răspunde doar pentru serviciile de procesare oferite. 

 

VI. Referinţe  la  Regulamentele Europene 

Regulamentul (CE) nr.834/2007 din 28 iunie 2007 

 
Articolul 1  – Domeniu   

Articolul 9  – Interzicerea folosirii de OMG-uri interzise 

Articolul 10  – Interzicerea folosirii radiaţiilor ionizante 

Articolul 18  – Normele generale privind producția de hrană pentru animale 

Articolul 19  – Normele generale privind producția de alimente procesate 

Articolul 28  – Sistemul de control: adeziunea la sistemul de control 

 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 din 5 Septembrie 2008      
(implementarea normelor)  

 

Articolul 26   – Reguli generale: procesarea şi echipamentul 

Articolul 30   – Colectarea şi transportul  

Articolul 31   – Ambalarea şi transportul 

Articolele 33 şi 34  – Verificarea conformității la recepționare  

Articolul 35   – Depozitarea produselor 

Articolele 63 la 69  – Cerințe generale pentru control 

Articolele 80 la 90  – Cerințe specifice de control 

Articolul 91   – Măsurile care urmează să fie luate în caz de dubiu  

 
 

 
 

Aceste documentele sunt disponibile la cerere la ECOCER S.R.L. 

sau pot fi descărcate de pe site-ul nostru www.ecocert.ro 

 

 

 

 


