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PRODUSE ALIMENTARE  

ȘI REGULI DE PROCESARE 
 

 
 
 

Ghid nr. 11: 
 

Reguli pentru producția ecologică de produse 
alimentare procesate 

 

 

În conformitate cu Regulamentele (CE) nr.  

834/2007 şi (CE) nr. 889/2008 

 
Acest ghid se aplică tuturor produselor alimentare; referitor la 

hrana pentru animale se va vedea Ghidul nr. 07. 
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I. Domeniu de aplicare 
 

Pentru a fi acordată certificarea „ecologică” pentru produsele procesate, acestea 

trebuie să îndeplinească cerințele cu privire la lista ingredientelor și utilizatorii finali. 

Transmiterea obligatorie spre aprobare a listei ingredientelor cuprinde câteva etape: 

 

A. Etapa 1: Produsul este un produs alimentar 

Când produsele alimentare sunt procesate, certificarea ecologică în conformitate cu 

Regulamentul European poate fi acordată cu condiția ca produsele să fie destinate 

consumului uman (de ex. produse alimentare). 

De aceea, Regulamentul European nu se aplică produselor non-alimentare (cum ar fi 

textilele, cosmeticele, materialele pentru construcție,....) care au fost procesate din 

materie primă provenită din agricultura ecologică; produsele pot fi eligibile pentru 

certificarea ecologică în conformitate cu standardele private. 

Definiția „produsului alimentar” (sau „aliment”), conform Articolului 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002: 

„Produs alimentar” înseamnă orice substanță sau produs, indiferent dacă este 

prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi 

ingerat de oameni.  

„Produsele alimentare” includ băuturile, guma de mestecat și orice substanță, inclusiv 

apa, încorporată în mod intenționat în produse alimentare în timpul producerii, 

preparării sau tratării lor. 

NB: Alte produse procesate care pot fi eligibile pentru certificarea ecologică sunt hrana 

ecologică pentru animale (vite, oi, capre, cai, pui, acvacultură...). Ghidul nu se aplică 

acestor produse (a se vedea Ghidul nr. 07). 

Vinurile și derivatele acestuia (de ex: oțetul) sunt produse alimentare, dar au un 

statut special. Pentru aceste produse a se vedea Ghidul nr. 12. 
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B. Etapa 2: Produsul este în principal de origine agricolă 

Produsul este în principal obținut din ingrediente de origine agricolă; apa și sarea 

adăugate nu sunt luate în considerare. 

Regulamentul European definește două tipuri de ingrediente: 

♦ Ingrediente de origine agricolă: materia primă poate fi de origine vegetală  și/sau 

animală; 

♦ Ingrediente de origine non-agricolă: orice alte substanțe (apă, sare, enzime, 

fermenți, drojdie, aditivi pentru produse alimentare, auxiliari tehnologici, arome, 

nutrienți adăugați).  

De aceea, ingredientele de origine agricolă și non-agricolă trebuie listate separat și 

proporția de produs agricol (calculată pe baza masei nete) trebuie sa fie calculată fără 

a lua în considerare sarea și apa: 

→ CONFORM: 

Ingrediente de origine agricolă > Ingredientele de origine non-agricolă. 

→ NECONFORM: 

Ingrediente de origine agricolă < Ingredientele de origine non-agricolă. 

Excluderea apei și sării din calcul înseamnă că produsul pentru care ingredientele 

sunt predominant pe bază de apă (de ex: berea, supa, întăritoarele) sau pe bază de 

sare (de ex: sarea aromată cu ierburi) pot fi eligibile pentru certificarea ecologică (cu 

condiția ca ingredientele să fie predominant agricole odată ce apa și sarea au fost 

eliminate din calcul). 

C. Etapa 3: Listarea ingredientelor ecologice și neecologice 

O rețetă conformă NU trebuie să includă simultan forme ecologice și neecologice ale 

aceluiași ingredient. 

De exemplu, lista ingredientelor unui produs alimentar care include zaharul din 

trestie ecologic și caramelul făcut din zahăr din trestie neecologic, nu este conform. 
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D. Etapa 4: Utilizarea ingredientelor de origine non-agricolă 

Numai anumite ingrediente de origine non-agricolă pot fi admise ca parte din 

compoziție: LISTA INGREDIENTELOR APROBATE ESTE EXHAUSTIVĂ. Indiferent de 

procentul său oricât de mic, în cazul în care ingredientul neaprobat de origine non-

agricolă este utilizat în procesare, produsul final nu poate fi eligibil pentru certificarea 

ecologică și prin urmare, nicio referire la metoda de producție ecologică nu poate fi 

făcută pe etichetă.  

Ingredientele de origine non-agricolă aprobate sunt enumerate în anexa VIII din 

R(CE) 889/2008: 

1. Aditivi alimentari (inclusiv substanțele suport)  

Lista aditivilor alimentari este furnizată în formă tabelară și include codul numeric 

European (așa numitele E-uri) al acestuia. Cu privire la condițiile de utilizare a 

acestora se face o distincție clară între produsele alimentare de origine vegetală și 

cele de origine animală.  

Pentru anumiți aditivi se aplică de asemenea condiții specifice de utilizare:  

De exemplu, pectina (E 440i) poate fi utilizată pentru prepararea tuturor produselor 

de origine vegetală (de exemplu gemul), dar în prepararea produselor alimentare de 

origine animală este permisă numai în produsele pe baza de lapte. 

2. Auxiliarii tehnologici  

Lista se bazează pe același principiu ca și în cazul listei anterioare a aditivilor în care 

se face distincția între produse alimentare de origine vegetală și cele de origine 

animală și de asemenea privind condițiile specifice de utilizare.  

De exemplu:  

- acidul sulfuric poate fi permis în cazul producției de produse alimentare de origine 

vegetală numai ca auxiliar tehnologic exclusiv pentru producerea zahărului sau 

producerea cerii candelila. În cazul produselor alimentare de origine animală acesta 

poate fi folosit doar pentru producerea gelatinei. 
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 3. Preparatele din microorganisme și enzime 

Preparatele din microorganisme și enzime pot fi folosite în procesarea produselor 

alimentare (o atenție specială trebuie acordată garanțiilor non Modificate Genetic).  

Totuși, enzimele utilizate ca și aditivi pentru produsele alimentare sunt listate în 

Anexa VIII (de exemplu, deși invertaza E 1103 și lizozim E 1105 sunt considerate 

aditivi, utilizarea lor nu este permisă pentru prepararea produselor alimentare, 

deoarece nu sunt listate în lista substanțelor aprobate din Anexa VIII). 

4. Aromele naturale  

Substanțele aromatice naturale sau preparatele aromatice, așa cum sunt definite 

în Directiva 88/388/EEC (substanțele aromatice artificiale identice cu substanțele 

aromatice naturale, aromele obținute prin tratare și aromele afumate nu sunt 

permise).  

Având în vedere că aromele naturale sunt permise în toate cazurile, situația este 

diferită în cazul coloranților alimentari, inclusiv cei naturali. Cu excepția culorilor 

pentru ștampilarea cărnii și a cojilor de ouă, utilizarea de coloranți alimentari nu este 

permisă. 

5. Apa și sarea de gătit  

Apa, trebuie să aibă calitatea standard a apei potabile (conform Directivei 98/83/EC 

referitoare la calitatea apei pentru consum uman) și sarea trebuie să conțină NaCl 

clorura de sodiu sau KCl clorura de potasiu ca și componenți de bază. 

NB: Apa și sarea sunt ingrediente de origine non-agricolă și de aceea nu pot fi 

eligibile pentru certificarea ecologică, deși acestea sunt prin natura lor de origine 

naturală (de exemplu: apa de izvor, sarea de mare nerafinată fără aditivi).  

6. Aditivi nutriționali  

Vitaminele, oligoelementele, aminoacizii, micronutrienții și mineralele pot fi 

încorporate în produsele alimentare cu condiția ca utilizarea acestora să fie 

obligatorie prin lege.  
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De aceea, suplimentele (mineralele, vitaminelele, ...) nu sunt permise pentru 

utilizarea în procesarea produselor alimentare ecologice, decât dacă acestea sunt 

considerate produse alimentare benefice sanătății și se intenționează includerea lor 

în diete specifice:  

 preparate pentru copii nou-născuți și preparate pentru următoarele luni;  

 alimente pe bază de cereale și alimente pentru sugari și copii mici;  

 alimente incluse în dietele pentru slăbit cu calorii scăzute;  

 produse alimentare pentru sănătate cu scop medical specific;  

 alimente destinate pentru a satisface consumul și efortul muscular intens, în 

special pentru sportivi;  

 alimente destinate persoanelor care suferă de hipoglicemie (conținut de zahăr 

scăzut).  

În ceea ce privește produsele alimentare de mai sus, pot fi adăugate în timpul 

procesării numai substanțe pentru care sunt necesare niveluri minime din punct de 

vedere legal. 

II. Sistemul pentru calcularea procentului de ingrediente 

ecologice din produsele alimentare 

În scopul calculării procentului de ingrediente ecologice din produsele alimentare, 

numai ingredientele de origine agricolă sunt luate în considerare (de exemplu, 

materii prime de origine vegetală și/sau animală).  

Acesta se calculează prin împărțirea greutății nete a ingredientelor agricole 

ecologice la greutatea totală a produsului finit (fără sare și apă). 

Ingredientele agricole produse în mod natural în formă lichidă (de exemplu lapte, 

suc de fructe, ouă lichide,...) se calculează pe baza greutății reale a soluției de 

concentrație normală a ingredientelor. Când se adaugă ingrediente deshidratate sau 

concentrate, se ia în considerare pentru calcul apa utilizată pentru diluarea 
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ingredientelor ca parte a procesului de reconstituire.   

În scopul calculării procentului ecologic sunt luați în considerare, de asemenea, 7 

aditivi alimentari enumerați în anexa VIII și marcați cu un asterisc: 

 E 160b Anato, bixină, norbixină 
 E 306 Extract de tocoferol 

 E 322 Lecitină  

 E 392 Extract de rozmarin ecologic  
 E 410 Gumă din semințe de carruba 

 E 412 Gumă de guar 

 E 414 Gumă arabică  

 E 440i Pectină 
 

Nu este o cerință legală care să prevadă ca aditivii menționați mai sus să fie de 

origine ecologică (cu excepția E 392 Extracte de rozmarin) pentru a fi încorporați în 

lista ingredientelor, totuși, în cazul în care nu sunt ecologici vor duce la scăderea 

procentului de ingrediente ecologice.  

Începând din 31 decembrie 2013, drojdia și produsele din drojdie trebuie să fie 

calculate ca ingrediente de origine agricolă (în conformitate cu reglementarea 

actuală, drojdiile neecologice sunt considerate preparate pe bază de 

microorganisme aprobate).  

III. Produse eligibile pentru Certificarea Ecologică 

Odată ce cerințele specifice tuturor etapelor descrise anterior au fost îndeplinite, 

produsul este adecvat pentru certificare. Grupa de produse și etichetarea vor fi 

definite în funcție de originea ecologică sau neecologică a materiilor prime agricole 

și calculul procentului de ingrediente produse ecologic. 

A. Alimente care conțin cel puțin 95% ingrediente ecologice de 

origine agricolă  

Acest grup cuprinde majoritatea produselor alimentare procesate certificate ca 

"ecologice". Majoritatea produselor ecologice sunt incluse în acest grup.  

Cel puțin 95% din ingredientele agricole sunt ecologice.  

5% din ingredientele agricole neecologice rămase trebuie să fie incluse în anexa IX 

din R(CE) 889/2008, cu excepția cazului când a fost acordată o derogare specifică  
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de către autoritatea competentă. 

 B. Alimente care conțin un procent variabil de ingrediente ecologice  

Acest grup include produse care conțin mai puțin de 95% ingrediente agricole 

ecologice: acestea nu trebuie să respecte condițiile stabilite de Anexa IX referitoare 

la ingrediente neecologice sau să beneficieze de o autorizație.  

Acest grup include, de asemenea, produsele care conțin cel puțin 95% ecologice, 

dar restul de 5% ingrediente neecologice nu sunt enumerate în Anexa IX și nu li s-

a acordat o autorizație. 

C. Produse care conțin predominant ingrediente provenite din  

pescuit și vânătoare de animale sălbatice  

Produsele provenind din pescuit și vânătoare de animale sălbatice sunt cu 

siguranță considerate ca ingrediente agricole, chiar dacă produsele nu pot fi 

niciodată eligibile pentru certificarea ecologică.  

Ca un stimulent pentru operatorii care încearcă și folosesc ingrediente secundare 

ecologice, atunci când prelucrează produse care conțin acest tip de ingrediente, li 

s-a alocat un anumit grup de produse, cu condiția ca aceștia să îndeplinească 

următoarele două cerințe: 

 Peștele și vânatul să fie ingedientele principale,  

 Toate celelalte ingrediente agricole trebuie să fie certificate ca ecologice.  

D. Produse în conversie la agricultura ecologică  

Produsele alimentare procesate, care sunt compuse în principal din materii prime 

de origine vegetală "în conversie" (recoltate la cel puțin 12 luni după începutul 

perioadei de conversie) pot fi eligibile pentru certificare și etichetate ca "produs în 

conversie la agricultura ecologică", cu condiția ca materia primă desemnată să fie 

singurul ingredient agricol. Cu toate acestea, pot fi utilizate de asemenea 

ingrediente non-agricole autorizate (aditivi, auxiliari tehnologici  
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enumerați în Anexa VIII, arome ...). 

De exemplu, sucul pur de mere “în conversie la ecologic” POATE FI CERTIFICAT. 

Un produs conținând 2 ingrediente în conversie NU poate fi eligibil pentru 

certificare. De exemplu, sucul pur de mere și sucul pur de pere în conversie pot fi 

eligibile pentru certificare separat, dar sucul de mere și pere în conversie nu poate 

fi eligibil pentru certificare când sunt combinate.   

Animalele și produsele de origine animală nu pot fi eligibile pentru certificarea „în 

conversie către ecologic”.  

IV. Definiții  

Conversie 

Înseamnă tranziția de la agricultura non-ecologică la cea ecologică într-o perioadă dată 

de timp, pe parcursul careia s-au aplicat prevederile referitoare la producția ecologică. 

Produsele de origine vegetală sunt considerate cel putin 12 luni după ce conversia a 

început ca fiind „în conversie la agricultura ecologică”.    

Aditiv alimentar (conform Reg. (EC) 1333/2008)  

Reprezintă orice substanță care, în mod normal, nu se consumă ca aliment în sine 

și nu se utilizează ca ingredient alimentar caracteristic, cu sau fără valoare 

nutritivă, și a cărei adăugare deliberată, în scop tehnologic, în produsele 

alimentare pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, 

ambalare, transport sau depozitare are ca rezultat sau se poate considera în mod 

rezonabil că ar putea avea ca rezultat, transformarea sa sau transformarea 

produselor sale secundare, în mod direct sau indirect, într-o componentă a 

produselor alimentare în cauză.  

Auxiliar tehnologic (conform Reg. (EC) 1333/2008)  

Înseamnă orice substanță care nu este consumată ca aliment în sine, este utilizată 

deliberat în prelucrarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a 

ingredientelor acestora pentru a îndeplini un anumit obiectiv tehnologic în timpul 
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tratării sau prelucrării; și care poate avea ca rezultat prezența neintenționată, dar 

inevitabilă din punct de vedere tehnic, a unor reziduuri ale substanței respective 

sau a derivaților acesteia în produsul finit, cu condiția ca aceste reziduuri să nu 

prezinte niciun risc sanitar și să nu aibă efecte tehnologice asupra produsului finit. 

Enzime alimentare (conform Reg. (EC) 1332/2008)  

O enzimă alimentară este un produs obținut din plante, animale sau micro-

organisme sau produse derivate din acestea, inclusiv un produs obținut printr-un 

proces de fermentare folosind microorganisme care conțin una sau mai multe 

enzime care pot cataliza o reacție biochimică specifică și care se adaugă unui 

produs alimentar în vederea îndeplinirii unei funcții tehnologice în orice etapă a 

procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau 

depozitare a produselor alimentare. 

Ingredient (conform Directivei 2000/13/EC)  

Înseamnă orice substanță, inclusiv aditivi și enzime, utilizată în fabricarea sau 

prepararea unui produs alimentar și încă prezentă în produsul finit, chiar dacă sub 

o formă modificată.  

În anumite produse alimentare, în cazul în care un ingredient principal constă într-

o combinație de mai multe ingrediente secundare, acestea din urmă trebuie să fie 

listate pe lista de ingrediente a produsului alimentar desemnat.  

Cu toate acestea, aditivii alimentari și enzimele întâmplător prezente într-un 

produs alimentar, datorită faptului că acestea au fost prezente într-unul sau mai 

multe ingrediente ale alimentului, nu sunt considerate ingrediente, cu condiția să 

nu aibă efecte tehnologice asupra produsului finit.  
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V. Referințele la Regulamente Europene  

 

 
Regulamentul European nr. 834/2007 
 

Articolul 1 
 Scopul și domeniul de aplicare 

Articolul 19 
 

Norme generale aplicabile producției de 

alimente procesate 

Articolul 23 
 

Utilizarea termenilor referitori la 

producția ecologică 

 

Regulamentul European nr. 889/2008 

 

Articolul 27 + Anexa VIII 
 Ingrediente non-agricole aprobate  

Articolele 28 & 29 + Anexa IX 
 Ingrediente agricole aprobate 

Articolul 62 
 Produse în conversie 

 
 
 
 

 

 
 

 

Aceste documente sunt disponibile la cerere la Ecocert sau pot fi descărcate  

de pe site-ul nostru www.ecocert.ro 

 

http://www.ecocert.com/

