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INFORMARE
Privind operatorii care prelucrează/distribuie/depozitează/
comercializează produse agricole ecologice
Stimate operator,
În certificarea producţiei ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, împreună cu normele sale de aplicare cu
toate moficările şi completările ulterioare în vigoare, se vor avea în vedere următoarele:
Autorităţile competente sau organismele de control nu pot să interzică sau să restricţioneze
comercializarea produselor ecologice controlate de către altă autoritate sau alt organism de control
amplasat în alt stat membru, dacă aceste produse întrunesc exigenţele impuse prin Reg. (CE) nr. 834/
2007. De asemenea nu se pot impune controale suplimentare sau obligaţii fiscale suplimentare celor
prevăzute de lege.
Definiţii:
Aditiv alimentar- orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu
este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau nu, o valoare nutritivă, prin a cărei adăugare
intenţionată la produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare,
prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport, sau depozitare a unor asemenea produse
alimentare devine sau poate deveni ea însăşi sau prin derivaţii săi, direct sau indirect, o componentă a
acestor produse alimentare.
Aditivi furajeri – substanţe sau preparate care intră în componenţa furajelor.
Aliment - înseamnă orice substanţă sau produs, procesat, procesat parţial, sau neprocesat, cu intenţia
de a fi ingerat de om. Această noţiune, include băuturi, gumă de mestecat sau orice altă substanţă,
inclusiv apă, cu intenţia de a fi încorporate în alimente în procesul de fabricaţie, preparare sau tratament.
Ambalare - înseamnă introducerea unuia sau mai multor produse alimentare împachetate într-un al
doilea recipient, precum și recipientul în sine;
Comerţ cu amănuntul - înseamnă manipularea şi/ sau prelucrarea produselor alimentare şi depozitarea
lor în punctele de vânzare sau livrarea către consumatorul final şi include terminalele de distribuţie,
operaţiunile de catering, cantine de fabrică, catering instituţional, restaurante şi alte operaţiuni similare în
domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie tip supermarket şi puncte de vânzare en
gros.
Conservare- înseamnă orice acțiune diferită de cultivare și recoltare care este efectuată asupra
produselor, dar care nu poate fi calificată drept prelucrare și cu excepția ambalării sau a etichetării
produsului;
Consumator final- înseamnă ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseşte produsul ca
parte a unei operaţii sau activităţi din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar.
Etapă de producţie, prelucrare şi distribuţie- înseamnă oricare etapă, inclusiv importul, începând cu şi
incluzând producţia primară a unui produs alimentar şi terminând cu şi incluzând depozitarea, transportul,
vânzarea sau furnizarea sa către consumatorul final, şi, atunci când este cazul, importul, producţia,
fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, vânzarea şi furnizarea hranei pt. animale.
Etichetare – înseamnă orice termeni, menţiuni, indicaţii, mărci de fabrică sau de comerţ, imagini sau
simboluri care apar pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, manşon, panou, inel sau manşetă, care
însoţeşte sau face trimitere la un produs.
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Furaje (hrană pt. animale) – produse destinate furajării animalelor, care corespund normelor
metodologice în vigoare. Acestea se referă la orice substanţă sau produs, inclusiv aditivi, materii
procesate, parţial procesate sau neprocesate, cu intenţia de a fi ingerate de animale.
Furaje combinate – amestecuri de materie primă furajeră, conţinând sau nu aditivi, destinate furajării
animalelor.
Importator – persoană fizică sau juridică care importă produse agricole ecologice din ţări terţe în
România în conformitate cu reglementările în vigoare, unde le prelucrează sau le valorifică ;
Ingredient- orice substanţă, inclusiv aditivi alimentari, utilizate/ utilizaţi în compoziţia sau prepararea
produselor agroalimentare, sau prezente în produsul finit, chiar şi în formă modificată.
Introducere pe piaţă- înseamnă deţinerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul
vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită
sau nu, şi însăşi vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer.
Împachetare- înseamnă introducerea unui produs alimentar într-un pachet sau recipient aflat în contact
direct cu produsul alimentar respectiv, cât și pachetul sau recipientul însuși;
Materii prime pentru prepararea furajelor- produse de origine vegetală sau animală în stare naturală,
proaspătă, conservată sau produse derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele
organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor.
Produs alimentar preambalat- înseamnă orice unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare
consumatorului final şi unităţilor de restauraţie colectivă, constituită dintr-un produs alimentar şi din
ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare. Acest concept, nu acoperă produsele
alimentare ambalate în spaţiul de comercializare la cererea consumatorului, respectiv preambalate în
vederea vânzării directe.
Prelucrare- înseamnă orice acţiune care modifică în mod semnificativ produsul iniţial, inclusiv prin
încălzire, afumare, sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare sau o combinaţie a acestor
operaţiuni.
Produse neprelucrate- înseamnă produsele alimentare care nu au fost prelucrate și includ produsele
care au fost divizate, separate, tranșate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, curățate,
decorticate, răcite, înghețate, congelate sau decongelate;
Produse prelucrateînsemnă produsele alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor
neprelucrate. Aceste produse pot să conțină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă
caracteristici specifice.
Operațiunile de ambalare sau etichetare nu sunt considerate prelucrare.
Alimentele ecologice trebuie prelucrate din ingrediente agricole ecologice. Se impune limitarea utilizării
aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcţii principale tehnologice şi organoleptice şi a
micronutrienţilor şi auxiliarilor tehnologici, astfel încât aceştia să fie utilizaţi în cea mai mică măsură.
Se preferă prelucrarea prin metode biologice, mecanice şi fizice.
Cu toate acestea, în prelucrarea alimentelor pot fi utilizaţi auxiliari tehnologici, aromele, apa, sarea,
preparartele din microorganisme şi enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, precum şi aminoacizii
şi alţi micronutrienţi incluşi în alimente în scopuri nutriţionale speciale, numai dacă utilizarea lor în
producţia ecologică a fost autorizată.
De reţinut este faptul că un ingredient ecologic nu trebuie să fie prezent împreună cu acelaşi ingredient în
formă neecologică sau cu un ingredient provenit din producţia de conversie.
Produsele obţinute din recolte în conversie, conţin doar un ingredient vegetal de origine agricolă. Acestea
vor fi etichetate ca „produs în conversie la agricultura ecologică”, dar numai în următoarele condiţii:
- Respectarea unei perioade de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare
- Apariţiei indicaţiei într-o culoare, o dimensiune şi un stil de caractere care să nu fie mai
proeminente decât descrierea comercială a produsului
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Indicaţia să aibă legătură cu codul OC
Nu se va aplica sigla comunitară ecologică “frunza”.

Se interzice utilizarea de radiaţii ionizante pentru tratarea alimentelor sau a hranei ecologice pentru
animale, ori a materiilor prime utilizate pentru producerea alimentelor ecologice sau a hranei ecologice pt.
animale.
Producerea de hrană ecologică procesată pentru animale respectă aceleaşi principii generale precum
alimentele ecologice.
Operatorii care produc hrană pentru animale sau produse alimentare procesate stabilesc şi actualizează
proceduri corespunzătoare pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare, iar
aplicarea procedurilor garantează în orice moment faptul că produsele procesate sunt conforme cu
regulile de producţie ecologică.
Materiile prime ecologice destinate hranei pt. animale, obţinute din producţia în conversie, nu sunt
utilizate în compoziţia produselor ecologice destinate hranei pentru animale împreună cu materii prime
obţinute prin mijloace neecologice.
Se interzice transformarea cu ajutorul solvenţilor de sinteză a oricărei materii prime destinate hranei
pentru animale utilizate sau procesate în producţia ecologică.
Este interzisă de asemenea utilizarea de substanţe şi tehnici care reconstituie proprietăţile pierdute în
timpul procesării sau depozitării hranei ecologice pentru animale, care corectează rezultatele neglijenţei
în timpul procesării, sau care pot induce în eroare în orice fel în privinţa adevăratei naturi a acestor
produse.
Produsele alimentare ecologice, pentru a putea fi etichetate cu termeni care să facă referire la producţia
ecologică, trebuie să conţină cel puţin 95% ingrediente de origine agricolă ecologice. Restul de 5% dintre
ingredientele care nu sunt de provenienţă agricolă sau care nu au fost produse în conformitate cu
reglementările în vigoare privind producţia ecologică, trebuie să fie menţionate în Anexa VIII, secţiunile A,
B, C şi Anexa XI ale Reg. (CE) nr. 889/ 2007, respectiv în Anexa nr. III a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2016/ 673 al Comisiei.
Drojdia şi produsele pe bază de drojdie se calculează ca ingredient de origine agricolă, în orice produs
agricol.
Hrana procesată pentru animale trebuie de asemenea să conţină pe lângă ingredientele de origine
agricolă ecologice, numai ingredientele enumerate în Anexele V,VI ale Reg. (CE) nr. 889/ 2007, respectiv
în Anexa nr. II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/ 673 al Comisiei.
Operatorii care procesează alimente sau hrană pentru animale, respectă şi pun în aplicare măsuri de
precauţie pentru a evita riscul contaminării cu substanţe sau produse neautorizate, păstrează documente
referitoare la operaţiunile în cauză, etc. De asemenea, operatorul ţine un registru actualizat în care se
menţionează toate operaţiunile efectuate şi cantităţile procesate.
Regulile detaliate sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 889/ 2007, la art. 26, 27, 29.
În cazul prelucrării paralele (produse ecologice şi convenţionale utilizând aceleşi linii de prelucrare),
operatorul efectuează în mod continuu operaţiunile până la închiderea unei serii complete, separarea în
spaţiu/ trimp de operaţiuni similare efectuate asupra produselor neecologice; depozitează produsele
ecologice, înainte şi după operaţiuni, separate în spaţiu şi/ sau timp de produse neecologice; ia măsurile
necesare pt. a asigura identificarea loturilor şi pt. evitarea amestecurilor.
Operatorii care conservă produse sau prelucrează alimente sau furaje, stabilesc şi ţin la zi proceduri
corespunzătoare pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de prelucrare. Aceştia trebuie să
ia măsuri de precuţie pentru a evita riscul contaminării cu substanţe sau produse nepermise, trebuie să
implementeze măsuri adecvate de curăţare şi să monitorizeze eficacitatea acestora, dar să şi înregistreze
măsurile respective, şi de asemenea, trebuie să garanteze că produsele neecologice nu sunt puse în
vânzare cu referire la metoda de producţie ecologică.
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Depozitarea produselor
Pentru depozitarea produselor, zonele de depozitare se gestionează în aşa fel încât să asigure
identificarea loturilor şi să se evite orice amestec sau contaminare cu produse şi/ sau substanţe care nu
sunt conforme cu regulile de producţie ecologică. Produsele ecologice trebuie să poată fi clar identificate
în orice moment.
În cazul în care operatorii manipulează atât produse neecologice, cât şi produse ecologice, iar cele din
urmă sunt depozitate în spaţii de depozitare împreună cu alte alimente sau produse agricole, produsele
ecologice se păstrează separat, se iau toate măsurile pentru a asigura identificarea loturilor şi evitarea
amestecurilor sau schimburilor cu alte produse neecologice,şi, necesară este, o curăţenie adecvată, a
cărei eficienţă a fost controlată şi operaţiunile înregistrate.
Colectarea, ambalarea, transportul produselor agricole ecologice
Produsele ecologice şi neeecologice pot fi colectate şi transportate împreună, numai în cazul în care sunt
întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice amestec posibil sau schimb cu produse
neecologice. În acest sens operatorul trebuie să pună la dispoziţia organismului de control informaţiile
referitoare la zilele , orele şi circuitul de colectare, data şi ora recepţionării produselor.
Operatorii trebuie să garanteze că produsele ecologice sunt transportate în ambalaje corespunzătoare,
astfel încât substituirea conţinutului să nu poată fi realizată fără manipularea sau lezarea sigiliului. Orice
ambalaj/ container/ vehicul care transportă produse ecologice trebuie să fie prevăzute cu o etichetă în
care se precizează cel puţin următoarele: numele şi adresa operatorului/ proprietarului / vânzătorului
produsului, numele şi/ sau codul organismului de control de care depinde operatorul respectiv, marca de
identificare a lotului - dacă este cazul. Aceste informaţii pot fi prezentate şi pe un document de însoţire.
Sigilarea ambalajelor/ containerelor/ vehiculelor nu este obligatorie în cazul în care: transportul se
efectuează direct între producător şi un operator, iar ambiii sunt supuşi sistemului de control, ori,
produsele sunt însoţite de un document care furnizeză informaţiile amintite anterior, sau, dacă operatorii
care expediată, cât şi destinatarii ţin documente justificative cu privire la operaţiunile de transport şi
acestea pot fi verificate de către organismul de control.
În cazul hranei pentru animale, pe parcursul transportului, hrana ecologică, sau în conversie la agricultura
ecologică, va fi efectiv separată din punct de vedere fizic. În cazul în care vehiculele / containerele au
transportat produse neecologice, se pot utiliza pentru transportul produselor ecologice sau în conversie la
agricultura ecologică numai dacă:
- înanite de începerea transportului de produse ecologice s-au întreprins măsuri de curăţare , iar
operaţiunile sunt înregistrate corespunzător
- sunt puse în aplicare toate măsurile corespunzătoare
- operatorii păstrează documente justificative ale operaţiunilor de transport.
La recepţia produselor ecologice, operatorul care le primeşte verifică închiderea ambalajelor /
containerelor/ vehiculelor și informaţiile obligatorii menţionate mai sus. Operatorul va efectua un control
încrucişat al informaţiilor de pe eticheta produselor cu informaţiile din documentele de însoţire.
Contractarea parţială sau totală a unor activităţi către terţi (ex. producţia, pregătirea sau importul)
În cazul în care un operator subcontractează unui terţ oricare dintre activităţi (ex. producţie, prelucrare,
depozitare, import), operatorul în cauză face, cu toate acestea, obiectul următoarelor cerinţe:
- Să comunice această activitate autorităţilor competente
- Să îşi supună exploataţia sistemului de control.
În ceea ce priveşte operaţiunile contractate terţilor, este necesară descrierea completă a unităţii, o listă a
subcontractanţilor cu o descriere a activităţilor acestora, un acord scris prin care subcontractanţii îşi
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expun unitatea regimului de control, a măsurilor care se iau la nivelul unităţii pentru asigurarea
trasabilităţii produselor pe care operatorul le introduce pe piaţă.
Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate în unitate, iar copiile acestora vor
fi verificate de către evaluator şi vor fi anexate raportului de evaluare:
• fişa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs;
• autorizaţii emise de instituţii naţionale ( ex. DSVSA, DAJ, Primării etc);
• descrierea unităţii, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum si toate măsurile care
au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 şi Reg.
(CE) nr.
889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanţe interzise, prin asigurarea măsurilor
de
separare în cazul unităţilor care procesează/ comercializează/ distribuie produse cu statute
diferite) ;
• lista produselor ecologice şi convenționale prelucrate/ condiţionate/ comercializate;
• lista de ingrediente pentru fiecare produs prelucrat;
• Cerere aprobare etichete, însoţită de modelele etichetor ce urmează a se folosi, respectiv
traduceri ale etichetelor originale;
• lista furnizorilor de produse ecologice;
• certificatele de conformitate ale tuturor furnizorilor de produse/ ingrediente ecologice, valabile la
data achiziţionării
• lista cumpărătorilor direcţi;
• lista resurselor externalizate şi acordul încheiat cu aceştia (dacă este cazul);
• evidenţa intrărilor şi ieşirilor a produselor ecologice în / din unitate (documente, înregistrări
contabile) ;
• documente justificative privind cumpărările/ vânzările de produse ecologice (copii facturi,
înregistrări contabile);
• evidenţa depozitării produselor ecologice/ fişe de magazie
• variaţia stocurilor
Operatorul verifică documentele justificative ale furnizorilor săi.
În lipsa acestor documente, analiza documentaţiei nu se poate finaliza şi Certificatul de conformitate nu
poate fi emis.
Notă:
Procesatorul / comerciantul are obligaţia de a solicita - de la furnizorul de produse ecologice, înainte de
încheierea tranzacţiei – certificatul de conformitate împreună cu anexa furnizorului direct, nu al
producătorilor de produse ecologice, care fac obiectul tranzacţiei!
Operatorul înregistrat în sistemul de producţie ecologic, are obligaţia să colaboreze cu operatori care - la
rândul lor - se află în sistemul de control.

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L
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