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1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Aceste reguli de etichetare se aplică tuturor produselor alimentare. Regulile de etichetare 
a hranei pentru animale sunt descrise în Fișa tehnică FT07 – Hrana animalelor. 

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

- SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme 
care certifică produse, procese și servicii; 

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind 
producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producţia 
ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (CE) nr. 1235 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce 
privește regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, cu modificările și 
completările ulterioare, numit în continuare Regulamentul nr. 1235/2008; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind 
autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţari terţe; 

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895 din 31/08/2016 
pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie și certificare 
în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare numit în 
continuare Ordinul MADR nr. 895/2016. 

 

3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

3.1 Definiții 

Ingredient (conform Directivei 2000/13/CE) 

Orice substanță, inclusiv aditivii, utilizată la fabricarea sau prepararea unui produs 
alimentar care este încă prezentă în produsul finit, chiar dacă se regăsește în formă 
modificată. 

În cazul în care un ingredient al unui produs alimentar a provenit din mai multe 
ingrediente, acestea din urmă sunt considerate ingrediente ale acelui produs. 
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Cu toate acestea, nu se consideră a fi ingrediente, aditivii și enzimele a căror prezență 
într-un produs alimentar se datorează numai faptului că acestea au fost conținute de unul 
sau mai multe ingrediente ale acelui produs, cu condiția ca acestea să nu aibă nicio funcție 
tehnologică în produsul finit. 

Etichetarea (conform Reg. CE nr. 834/2007 art. 2k) 

Orice termeni, mențiuni, indicații, mărci comerciale sau denumiri comerciale, imagini 
sau simboluri care apar pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, panou publicitar, 
inel sau guler, care însoțesc sau se referă la un produs. 

Pregătire 
 
Înseamnă operațiunile de conservare și/sau procesare a produselor ecologice incluzând 
sacrificarea și tranșarea, pentru produsele animaliere și de asemenea ambalarea, 
etichetarea și/sau modificările aduse etichetelor privind metoda de producție ecologică. 
 
3.2 Prescurtări 

OIC – Organism de Inspecție și Certificare 

UE – Uniunea Europeană 

AE – Agricultură Ecologică 

OMG – Organism Modificat Genetic 

 

 

4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR  

4.1 Referințe la metoda de producție ecologică  

Referințele la "ecologic" sau la termeni derivați (bio, eco, ecologic , ...) sunt interzise în 
următoarele cazuri:  

 pe etichetele produselor neecologice; 

 pe etichetele și în promovarea produselor compuse sau derivate din OMG-uri. 

Declarațiile obligatorii sunt stabilite în reglementările generale ale UE (în special Directiva 
2000/13/CE referitoare la etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare) 
și în reglementările legate de produsele alimentare specifice. 

În funcție de categoria de certificare căreia îi aparține produsul, referințele la agricultura 
ecologică sunt diferite (pentru mai multe detalii cu privire la categoriile și compoziția  
produselor alimentare, consultați FT11 –Produse alimentare și reguli de procesare). 
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 Termenii acceptati in denumirea comerciala sunt :  „ecologic”, „eco”si „bio”, acestia 

putand fi utilizati pe teritoriul Romaniei pentru etichetarea și promovarea produselor 
(inclusiv marcile comerciale) ce răspund exigențelor agriculturii ecologice. 

In lista de ingrediente a produselor se va folosi doar termenul ecologic/eco. 

4.1.1 Produsele „Ecologice” - produsele agricole neprelucrate și produsele 
alimentare care conțin cel puțin 95% ingrediente agricole ecologice).  

Referințele la agricultura ecologică pot fi utilizate în denumirea comercială a 
produselor, acestea putând fi afișate oriunde pe etichetă.  

În lista de ingrediente trebuie să se specifice originea ecologică a acestora. 

4.1.2 Produse ce conțin un procent variabil de ingrediente ecologice 

În cazul produselor din această categorie, în denumirea comercială nu poate fi inclusă 
nicio referință la „ecologic”. Referințele la agricultura ecologică se pot face numai prin lista 
de ingrediente în condițiile de mai jos. 

Trebuie să se specifice natura ecologică a ingredientelor de origine agricolă și să se indice 
procentul total de ingrediente ecologice din totalul ingredientelor de origine agricolă. 

4.1.3 Produsele care conțin în principal ingrediente provenite din pescuitul 
sau din vânătoarea animalelor sălbatice  

Originea ecologică a ingredientelor agricole utilizate poate fi afișată în același câmp 
vizual cu denumirea comercială, cu condiția ca toate celelalte ingrediente de origine 
agricolă să fie ecologice. În caz contrar, produsul se încadrează la tipul de produs 
descris la pct. 4.1.2. 
De exemplu: sardine în ulei de măsline, ulei ecologic 

Trebuie să se specifice atât statutul de „ecologic” al ingredientelor agricole utilizate, cât și 
procentul total de ingrediente ecologice din totalul ingredientelor de origine agricolă. 

4.1.4 Produsele de origine vegetală în conversie la agricultura ecologică  

Produsele neprelucrate sau produsele prelucrate care conțin un singur ingredient vegetal 
de origine agricolă aflat în conversie, pot purta denumirea de „Produs în conversie la 
agricultura ecologică”.  

Denumirea trebuie să fie tipărită într-o culoare, dimensiune și font care să nu iasă în 
evidență mai mult decât descrierea comercială a produsului. În plus, trebuie să se utilizeze 
aceeași dimensiune a literelor pentru toată descrierea produsului (de exemplu, se interzice 
denumirea următoare: „produs în conversie la agricultura ECOLOGICĂ”) 

4.1.5 Caz specific: vin și oțet de vin 

A se vedea  capitolul „Etichetare” din FT12 - Vinificație ecologică. 
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4.2 Logo-uri   

 
4.2.1 Logo-ul UE   

Domeniu de aplicare 

Logo-ul UE, poate fi utilizat numai pentru următoarele produse: 

 Produse agricole neprelucrate, 

 Produse alimentare care conțin cel puțin 95% ingrediente agricole ecologice, 

 Produse ecologice din sectorul vinicol. 

Logo-ul este obligatoriu începând cu 1 iulie 2010 pentru ambalajele produselor alimentare 
preambalate fabricate în UE și opțional pentru produsele importate în UE din țările terțe. 

Pe de altă parte, logo-ul UE nu poate fi utilizat pentru următoarele produse:  

 Produsele care conțin un procent variabil de ingrediente agricole ecologice, 

 Produsele care conțin ingrediente principale provenite din vânătoarea sau pescuitul 
animalelor sălbatice, 

 Produsele în conversie la agricultura ecologică, 

 Vinul obținut din struguri ecologici sau „în conversie”. 

Condiții de utilizare: indicarea originii ingredientelor agricole 

Atunci când se utilizează logo-ul UE, trebuie să se indice locul în care au fost produse 
materiile prime agricole (ecologice și neecologice) ale produsului, după cum urmează:  

 „Agricultură UE”, în cazul în care materia primă agricolă a fost cultivată în UE; 

 

 „Agricultură non-UE”, în cazul în care materia primă agricolă a fost cultivată în 
țări terțe din afara UE. 

„Agricultură UE/non-UE”, atunci când o parte din materia primă agricolă a fost cultivată 
în UE, iar o parte din aceasta a fost cultivată într-o țară terță. Referințele de mai sus 
trebuie să fie afișate pe etichetă imediat sub numărul de cod al Organismului de Inspecție 
sși Certificare și în același câmp vizual cu sigla UE. 
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Grafic Charter (în conformitate cu anexa XI din Reg. nr. 889/2008) 

Culoare: 

 Verde Pantone 376 sau verde (50% cian + 100% galben), atunci când este utilizată 
o tehnică de imprimare în 4 culori; 

 Alb și negru, în cazul în care eticheta nu conține culori; 

 În culoarea etichetei, în cazul în care aceasta este monocromă. 

Atunci când apare alături de alte sigle (națională AE sau privată) care utilizează o nuanță 
diferită de verde, logo-ul UE poate fi tipărit în aceeași nuanță ca și acele sigle. 

Dimensiuni: 

Înălțime de cel puțin 9 mm și lățime de cel puțin 13,5 mm (înălțime de 6 mm și lățime de 
9 mm pentru ambalaje foarte mici). 

Logo-urile UE, în diverse formate, instrucțiunile de utilizare, precum și întrebările 
frecvente cu răspunsurile aferente se pot descărca de pe site-ul Comisiei Europene la 
adresa: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en. 

Logo-ul actual al Comunității „euro-frunza” a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în martie 2010 în Regulamentul UE nr. 271/2010, înlocuindu-l pe cel anterior: 

 

 

4.2.2 Logo-uri naționale sau private 

Aceste logo-uri pot fi utilizate pe etichetele produselor care respectă prevederile Reg. CE 
834/2007, cu condiția să se respecte regulile de utilizare a acestora.  

De exemplu, logo-ul național AE în România:  
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4.2.3 Logo-ul ECOCERT  

Acest logo poate fi utilizat pe etichetele produselor in conversie si ecologice numai 
dupa obtinerea certificarii de catre  ECOCERT SRL. 

 

4.3 Referințe ale Organismului de Inspecție și Certificare (OIC) 

4.3.1 Referințele obligatorii la Organismul de Inspecție și Certificare al 
ultimului procesator 

Trebuie să fie specificat pe etichetă cel puțin codul OIC al operatorului care a efectuat 
ultima operațiune de producție sau procesare (ambalarea și etichetarea se consideră de 
asemenea operații de procesare). Această referință poate fi completată cu numele și 
adresa OIC, dar în orice caz codul acestuia este obligatoriu. 

 

 

Codul OIC trebuie să fie afișat pe etichetele tuturor produselor certificate indiferent de 
grupa din care fac parte (produs ecologic, cu procent variabil de ingrediente ecologice, 
în conversie, ...) 
Atunci când se utilizează sigla UE, codul OIC trebuie să fie afișat în același câmp vizual 
cu aceasta. 

Un vânzător controlat de alt OIC decât cel al ultimului procesator poate include de 
asemenea referințe la OIC al acestuia, cu condiția identificării clare a operațiunii certificate 
de fiecare OIC. 

Exemplu: „procesare certificată de codul de identificare OIC al procesatorului și 
distribuție certificată de: codul de identificare OIC al distribuitorului” 

4.3.2 Referințe la codul de identificare al OIC 

Codurile de identificare ale Organismelor de Inspecție și Certificare au fost publicate oficial 
de către Comisia Europeană.  

Au fost elaborate patru liste cu numere de cod identificare OIC în Europa și în Țările Terțe: 

- Lista organismelor de control și a autorităților de control din UE, 

- Lista organismelor de control și a autorităților de control cu activitate în cadrul sistemului 
de autorizații la import, 
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 -Lista organismelor de control și a autorităților din țări terțe echivalente 
(Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japonia, Elveția, Tunisia, Statele 
Unite ale Americii, Noua Zeelandă) prevăzute în anexa III a Reg (CE) 1235/2008, 

- Lista organismelor de control și a autorităților în scopul echivalenței prevăzute în anexa 
IV a Reg. (CE) 1235/2008. 

Primele 2 liste pot fi descărcate și de pe site-ul Comisiei Europene:  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspectioncertification_ 

en 

De asemenea, lista OIC aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în 
România poate fi descărcată de pe site-ul MADR:  

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-inspectie-si-certificare.html 

 

Codul ECOCERT S.R.L.: este RO-ECO-007 

 

 
 

 

4.4 Exemple de etichete 

4.4.1 Produs „Ecologic” 

Supă de legume cu 1% piper (roz) neecologic (Schinus molle L.), specificat în anexa IX 
din Reg. (CE) 889/2008. 

Fabricat în România (cu legume provenind din RO), certificat de ECOCERT SRL 

 

În roșu: Mențiuni obligatorii.  

 

 
 
 
Lista de ingrediente:  

legume* (cartofi*, morcovi*, 
ceapă*, țelină*), apă, sare, 
piper. 

* Ingrediente ecologice 

 

99% din ingredientele agricole 
din agricultură ecologică 

Supă de legume 
Ecologica 

 
 
 

 
Numele și adresa companiei 

 
 

   
RO-ECO-007 

   Agricultură UE 
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4.4.2 Produs cu un procent variabil de ingrediente ecologice  

Musli cu 6% nuci de macadamia neecologice (94% produse ecologice). 

 

 

În roșu : Mențiuni obligatorii.   

 

 

 

 

4.4.3 Produsele care conțin în principal ingrediente provenite din pescuit 
Ton (pescuit sălbatic), cu ulei de măsline și capere ecologice (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În roșu: Referințe obligatorii. 

 

Miere si cereale 

Lista de ingrediente: fulgi de grâu*, miere* 
(15%), fulgi de ovăz*, semințe de in*, fulgi de 
migdale*, stafide*, nuci macadamia, alune de 
pădure* 
 
*94% din ingredientele agricole din agricultura 
ecologică 

 
Certificat RO-ECO-007 
Numele și adresa companiei 

 

TON 
Cu ulei de măsline și capere ecologice 

Certificat de ECOCERT SRL RO- ECO-007 
 
 Numele și adresa companiei 

Ingrediente :  
 
Ton, ulei de măsline*, capere*. 

 

*30% din ingredientele agricole provin din 
agricultura ecologică 
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4.4.4 Produse vegetale în conversie la agricultura ecologică 

Morcovi în conversie  

 

 

 

 

 

 

 

 

În roșu : Referințe obligatorii   

 

 

MORCOVI 
În conversie la agricultura ecologică 

 

 
 

Certificat RO-ECO-007 
 

Numele și adresa operatorului 
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