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I. Reguli pentru conversia ecologică 

 

Dacă nu ați început încă procesul de conversie: 

 Luați legătura cu Departamentul nostru de Certificare, 

 Completați Formularul de Aplicare și Descrierea Unității (F01-P10 și F03-P10), 

 Consultați Ghidul procesului de certificare – REG01. 

Perioada de conversie începe numai după încheierea unui contract cu un organism de 

inspecție și certificare și coincide cu data la care ați notificat autoritățile competente 

(Direcția Agricolă Județeană - DAJ). 

Dacă ați început deja procesul de conversie: 

Notificați-ne cu privire la conversia unei parcele, completând Formularul de Descriere a 
Unității –F03-P10 și trimițându-ne documentul prin care ați notificat la DAJ privind 

modificarea (Anexa 13). Data începerii perioadei de conversie va coincide cu data notificării 
la DAJ. 

Perioada de conversie: 

Conversia unei parcele începe la data înregistrării la DAJ și numai atunci când practicile 

utilizate respectă cu strictețe regulile de producție ecologică. 

 

Tipuri de culturi 
Perioada de 

conversie 

Comercializare ca 

produse “în conversie” 

Comercializare ca 

produse “ecologice” 

Anuale și 

semiperene 
24 luni 

Dacă recoltarea se face la 

12 luni de la data de 

începere a conversiei 

parcelei 

Dacă semănatul se 

face la 24 de luni de la 

data de începere a 

conversiei parcelei 

Perene 36 luni 

Dacă recoltarea se face la 

12 luni de la data de 

începere a conversiei 

parcelei 

Daca recoltarea se 

face la 36 luni de la 

data de începere a 

conversiei parcelei 

 

Ținând cont de condițiile descrise mai sus este de preferat să începeți conversia: 

 înainte de semănat, pentru culturile anuale și perene, 

 înainte de recoltare, pentru tipuri de culturi perene. 
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Tipuri de culturi anuale: 

01/10/09  01/10/10    01/10/11   

     
SEMĂNATUL 

 

 

 

 

 

 

Înregistrarea parcelei  
ca fiind „în conversie” la data înregistrării la DAJ 

 

Certificarea ecologică a produsului depinde de data semănatului. Dacă semănatul este 
efectuat înainte de 01/10/2011, atunci produsele obținute vor fi „în conversie la agricultura 

ecologică” chiar dacă recoltarea lor se va efectua după luna 24.  

Culturi perene: 

01/09/09 01/09/10  01/09/11  01/09/12 

 

 RECOLTARE  

     

   

 

 

 

 

Înregistrarea parcelei  
ca fiind „în conversie” la data înregistrării la DAJ 

 

Certificarea ecologică a produsului depinde de data recoltării. 

Perioadele anterioare conversiei: 

Există posibilitatea „reducerii” perioadei de conversiei când parcela care va fi convertită 
este:  

 pajiște naturală 

 ogor negru 

Primul an de conversie 

Comercializare ca produse 
convenționale 

Al doilea an de conversie 

Comercializare ca produse 
aflate „în conversie la 
agricultura ecologică” 

AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ 

Produsele pot fi vândute 
ca fiind ecologice, dacă 
semănatul se face după 
01/10/2011 

Perioada de conversie: 24 luni 

Primul an de 
conversie 

Comercializare ca 
produse 
convenționale 

Al doilea an de 
conversie 

Comercializare ca 
produse aflate „în 
conversie la 
agricultura 
ecologică” 
 

Al treilea an de 
conversie 

Comercializare ca 
produse aflate „în 
conversie la 
agricultura 
ecologică” 
 

AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ 

Produsele pot fi vândute 
ca fiind „ecologice” 

Perioada de conversie: 36 luni 
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 teren necultivat 

 teren arabil nelucrat 

 țarcuri 

 culturi abandonate sau culturi cultivate tradițional 

Pentru putea trece direct la agricultura ecologică, trebuie să existe dovezi că parcelele nu 

au fost tratate cu produse care nu sunt menționate în Anexele I și II ale Regulamentului CE 

nr. 889/2008 pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutiv.  

În cazul în care doriți, puteți solicita următoarele: 

- certificate emise de autoritățile competente, de agențiile de mediu sau de alte părți 
terțe, 

- o verificare a înregistrărilor contabile din anii anteriori, 

- o analiză a solului. 

În plus este necesară și o inspecție la fața locului efectuată de organismul de certificare. 

Inspecția poate avea loc și imediat după prima cultivare a terenului cu condiția să rămână 

o bandă de cultură sau să se pună la dispoziție fotografii doveditoare.  

 

II. Recoltarea plantelor sălbatice ecologice 

 

Recoltarea plantelor sălbatice este tratată ca o metodă de producție ecologică în 

următoarele condiții:  

 Zonele nu au fost supuse unor tratamente cu alte produse decât cele listate în 
Anexele I și II ale Regulamentului CE 889/2008 pe o perioadă de 3 ani înaintea 

recoltării; 

 Recoltarea nu afectează stabilitatea mediului natural sau conservarea speciilor din 
zona de recoltare. 

Pentru mai multe detalii puteți consulta Ghidul pentru recoltarea ecologică a plantelor 

sălbatice (FT02).  

 

III. Intrări: origine și garanții 

 

A. Semințe și răsaduri: 

 

Operatorul trebuie să utilizeze numai semințe, material de înmulțire vegetativ sau plante 

ecologice.  

Dacă semințele ecologice și materialul de înmulțire vegetativ nu sunt disponibile este posibil, 

în anumite condiții să se utilizeze semințe sau material de înmulțire convenționale. 
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Tipuri Definiție 

Derogare 

acordată pentru 

utilizarea 

ecologică a 

semințelor 

convenționale 

Condiții 

Semințe și 

cartofi de 

sămânță 

Semințe utilizate pentru 

producția plantelor anuale și 

perene: cereale, leguminoase, 

bumbac, zarzavaturi 

Acordată de 

autoritățile 

competente 

Semințele și cartofii de 

sămânță convenționali pot fi 

folosiți sub rezerva verificării 

indisponibilității soiului. 

Semințele și cartofii de 

sămânță netratate cu excepția 

celor recomandate de 

autoritățile competente din 

motive fitosanitare. 

Derogarea se acordă înainte 

de achiziționare și, mai ales 

înainte de semănare. 

Verificarea la furnizor a 

declarației absenței OMG. 

Material 

de 

înmulțire 

vegetativ 

Stoloni de căpșuni, portaltoaie 

de tomate, bulbi de ceapă, 

răsad de anghinare, arbuști 

de fructe de pădure, rizom de 

banană, lăstari de ananas, 

butași de vanilie, de trestie de 

zahăr, de viță de vie 

Acordată de 

autoritățile 

competente 

Materialul de înmulțire 

vegetativ convențional se 

poate utiliza cu condiția să 

existe dovezi că soiul ecologic 

nu este disponibil.  

Plante 

Plante pentru repicare, 

material săditor, rădăcini 

curățate sau cu pământ: 

leguminoase și plante de 

legume și orez  

Imposibil  

 

B. Îngrășăminte și amendamente pentru sol: 

 

Producția hidroponică (metodă de cultivare a plantelor în soluții nutritive sau în nisip prin 
care circulă permanent apă cu îngrășăminte chimice) este interzisă.  

Fertilitatea solului trebuie să fie menținută în primul rând în conformitate cu cerințele 

enumerate în Regulamentul CE nr. 834/2007 art. 12 (1): 

 Tehnici de cultivare care să contribuie la menținerea și creșterea fertilității solului,  

 Rotația multianuală a culturilor, producția plantelor leguminoase și a 
îngrășămintelor verzi, 

 Aplicarea materialului ecologic preferabil compostat și din producția ecologică. 

Pot fi utilizați numai “fertilizatori și amendamente pentru sol” enumerați în Anexa I a 
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Regulamentului CE nr. 889/2008. 

 

1. Utilizarea gunoiului de grajd: 

 

Limitarea aportului de azot: cantitatea totală a gunoiului de grajd utilizat în exploatația 
„mixtă sau 100% ecologică” nu trebuie să depășească 170 kg de azot pe ha pe an. Tot 
gunoiul de grajd proaspăt sau compostat, produs sau achiziționat, provenind din agricultura 
ecologică sau convențională trebuie să fie contabilizat. 

 

Denumire Restricție a utilizării 

 

Gunoi de grajd (amestec de 

excremente animale și materie 

vegetală: așternut pentru animale) 

Interzisă proveniența din ferme industriale. 

Compostarea obligatorie dacă provine de la animale 

crescute intensiv. 

Interzis dacă provine de la animale crescute în pepiniere. 

 

Gunoiul de pasăre deshidratat 

(DPW) și gunoi de grajd uscat (DMS) 

Interzisă proveniența din ferme industriale. 

Compostarea obligatorie dacă provine de la animale 

crescute intensiv. 

Interzis dacă provine de la animale crescute în pepiniere. 

Excrementele animaliere lichide 

Interzisă proveniența din ferme industriale. 

Pot fi utilizate după procesul de fermentare controlată 

și/sau diluția corespunzătoare. 

Interzis dacă provine de la animale crescute în pepiniere. 

 

2. Materiale organice și amendamente pentru sol interzise ca și fertilizatori în 

agricultura ecologică 

 Nămolurile provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate, 

 Nămolurile provenite din industria alimentară și agricultură, 

 Compost din deșeuri menajere care nu au fost triate, 

 Orice materie primă care conține OMG (Organisme modificate genetic) sau este 

derivat din OMG. 

Sunt permise numai: carbonat de calciu, var industrial din producția de zahăr și din 
procesul de fabricare sub vid a sării. 

C. Produse fitosanitare: 

 

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul CE nr. 834/2007, prevenirea pagubelor 

cauzate de dăunători, boli și buruieni se va baza în special pe selecționarea speciilor și a 
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varietăților, pe rotația culturilor, pe tehnici de cultivare, pe procedee termice și pe utilizarea 

preparatelor biodinamice. 

În cazul amenințării dovedite a unei culturi pot fi utilizate numai produsele fitosanitare 

enumerate în Anexa II a Regulamentului CE 889/2008. 

Pentru a putea fi utilizate aceste produse trebuie să dețină o autorizație de introducere pe 
piață. 

 

D.Garanții de obținut înaintea achiziționării: 

 

Semințe 

ambalate și 

etichetate 

Semințe vrac Răsaduri și 

plante tinere 

Gunoi de 

grajd 

Îngrășăminte 

și 

amendamente 

pentru sol 

Produse 

fitosanitare 

Garanții că sunt 

ecologice 

menționate pe 

etichetă, factură 

și certificat, în 

caz contrar 

garanții că nu 

au fost tratate 

(cu excepția 

tratării cu 

produse 

enumerate în 

Anexa II). + 

non- OMG 

Garanții că sunt 

ecologice 

menționate pe 

factură și 

certificat, în caz 

contrar garanții 

că nu au fost 

tratate (cu 

excepția tratării 

cu produse 

enumerate în 

Anexa II). + 

non- OMG 

Garanții că 

sunt ecologice 

menționate pe 

factură și 

certificat 

Garanții 

ecologice, în 

caz contrar 

garanția că nu 

provin din 

agricultură 

industrializată 

sau din materii 

organice 

vegetale 

modificate 

genetic 

Declarația 

"Utilizabil în 

agricultura 

ecologică în 

conformitate cu 

Regulamentul 

CE 834/2007” 

pe factură sau 

etichete și/sau 

verificarea 

conformității cu 

fișa tehnică a 

produsului  

+ 

Sintagma "sursă 

deschisă " pe 

eticheta 

produsului sau 

pe fișa tehnică 

+ 

Garanții non-

OMG pentru 

materiile 

organice 

Declarația 

"Utilizabil în 

agricultura 

ecologică în 

conformitate cu 

Regulamentul 

CE 834/2007” 

pe factură sau 

etichete și/sau 

verificarea 

conformității cu 

fișa tehnică a 

produsului  

+ 

Autorizația de 

comercializare 

+ Atestare non-

OMG pentru 

materia 

organică și 

microorganisme 
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IV. Producția paralelă 

 

Conform articolului 11 al Regulamentului CE 834/2007, un producător (ex.: o persoană 

juridică) ce exploatează mai multe unități de producție și produce atât culturi anuale 

ecologice cât și convenționale nu trebuie să producă plante din aceleași varietăți sau care 

nu se pot diferenția ușor. În plus, unitățile ecologice și convenționale trebuie să fie complet 

separate, inclusiv materiile prime și produsele obținute. 

Într-o exploatație ecologică și convențională cultivarea varietăților identice sau dificil de 

diferențiat pe parcursul aceluiași an duce la declasarea întregii producții în convențional 

(plantele anuale). 

Notă: În cazul în care unitățile de producție ecologice și convenționale se află în aceeași 

zonă, unitățile convenționale, cum ar fi locuri de depozitare ale materiilor prime (ex.: 

îngrășăminte, produse fitosanitare și semințe (trebuie să fie supuse aceluiași regim de 

control mai exact descrierea completă a unității, descrierea măsurilor de separare și de 

trasabilitate a documentelor, punerea la dispoziție a documentelor contabile. 

Conform articolului 40 al Regulamentului CE 889/2008 se poate acorda derogare unităților 

de producție ecologică și convențională care utilizează varietăți identice sau care nu sunt 
ușor de diferențiat dacă îndeplinesc următoarele cerințe:  

Condiții/Tipuri 

Cercetări 

agronomice: 

Varietăți 

identice sau 

care nu sunt 

ușor de 

diferențiat 

Producția de 

semințe, 

material de 

înmulțire 

vegetativ și 

material săditor: 

Varietăți 

identice sau 

care nu sunt 

ușor de 

diferențiat 

Pășune: 

Varietăți 

identice sau 

care nu sunt 

ușor de 

diferențiat 

Culturi perene 

Varietăți identice 

sau care nu sunt 

ușor de diferențiat 

Întocmirea unui 

plan de conversie 

(care urmează a fi 

aprobat de 

autoritățile 

competente) 

Nu Nu Nu 

Da. 

Termenul limită 

pentru data de 

începere a conversiei 

de la ultima zonă a 

terenului desemnat 

este de maxim 5 ani 

Măsurile de 

control trebuie să 

fie aprobate de 

autorități 

 

 

 

 

competente 

Da Da Da Da 
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V. Definiții 

 

Exploatație: 

Toate unitățile de producție cu gestiune unică care au ca scop producția de produse 
agricole. 

Unitatea de producție: 

Toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi localurile de producție, 
parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, iazurile 
piscicole, sistemele de reținere pentru alge marine sau pentru animale de acvacultură, 
concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor și oceanelor, localurile pentru depozitarea 
recoltelor, produselor vegetale, produselor din alge marine, produselor animaliere, 
materiilor prime și a altor inputuri pertinente pentru acest sector de producție specific. 

Conversie: 

Trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică într-o perioadă determinată de 
timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică. 

Implementarea 

măsurilor adecvate 

de separare 

Da Da 

Da, dacă pășunile 

ecologice și cele 

convenționale 

sunt utilizate 

exclusiv pentru 

pășunat 

+ implementarea 

unui registru care 

să indice datele la 

care animalele au 

fost prezente pe 

parcele  

Da 

Notificarea 

organismelor de 

control cu cel 

puțin 48 de ore 

înainte de 

recoltarea fiecărei 

culturi 

Da Da Nu Da 

Notificarea 

organismului de 

control cu privire 

la finalizarea 

recoltei, la 

cantitățile 

recoltate de pe 

toate unitățile și la 

măsurile de 

separare aplicate 

Da Da Nu 

Da 
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Producția vegetală: 

Producția de produse agricole vegetale, incluzând recoltarea produselor vegetale 

sălbatice în scop comercial. 

Compostarea: 

Transformarea controlată a unei cantități de produs care constă în descompunerea 
aerobă a materiei organice de origine vegetală și/sau animală.  

Agricultura “mixtă”: 

Producția vegetală, în conformitate atât cu cerințele agriculturii ecologice cât și cu cerințele 
agriculturii convenționale a varietăților identice sau care nu pot fi diferențiate cu ușurință 

de persoane fără experiență în domeniu. 

 

VI. Referințele la Regulamentele Europene 

 

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

(Cadrul regulamentului) 

Articolul 4 - Principii Generale 

Articolul 5 - Principii specifice aplicabile agriculturii 

Articolul 11 - Norme generale aplicabile producției agricole 

Articolul 12 - Norme aplicabile producției vegetale 

Articolul 17 - Conversia 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 din 5 septembrie 2008 

(Cadrul regulamentului) 

Articolul 3 și Anexa I   - Gestionarea și fertilizarea solului; Îngrășăminte,  

   amendamente pentru sol și nutrienți 

Articolul 5 și Anexa II  - Prevenirea dăunătorilor, a bolilor și a buruienilor;  

   Pesticide – produse pentru protecția plantelor 

Articolul 36   - Reguli de conversie - Plante și produse vegetale 

Articolul 40   - Producția paralelă 

Articolele 45, 48 până la 54  - Semințe și material de înmulțire vegetativ 

Articolul 62   - Produse în conversie de origine vegetală 

Articolul 63 până la 73  - Cerințe de control 

 

Aceste documente sunt disponibile la cerere la Ecocert S.R.L. sau pot fi 

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

http://www.ecocert.com/

