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1.Referinte: 

Regulamentul delegat (UE) 2021/642 din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la 
Regulamentul (UE) 2018/848 privind anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor 
ecologice (JO L 133, 20.4.2021) 

Conținutul principal: 

• modificarea punctului 2.1 din anexa III pentru a adăuga cerințe privind informațiile care trebuie 
furnizate cu privire la etichetarea furajelor combinate care urmează să fie utilizate în producția 
ecologică și la etichetarea amestecurilor de semințe furajere ca material de reproducere a 
plantelor. 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1189 din 7 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic din anumite genuri sau specii (JO L 258, 20.7.2021) 

Conținutul principal: 

• de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește cerințele specifice pentru 
producția și comercializarea materialului eterogen ecologic, în special în ceea ce privește 
cerințele privind descrierea, identitatea, calitatea sanitară, puritatea analitică și germinarea, 
ambalarea și etichetarea, informațiile care trebuie păstrate de operatori, întreținerea și 
controalele oficiale. 

Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007; 

2. Definitii aplicabile: 
 

„introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;  
„trasabilitate” înseamnă capacitatea de a depista și a urmări alimente, hrana pentru animale sau orice 
produs menționat la articolul 2 alineatul (1) sau orice substanță destinată sau prevăzută a fi 
încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale sau în orice produs menționat la articolul 2 
alineatul (1), pe parcursul tuturor etapelor producției, pregătirii și distribuției;  
„etapă a producției, pregătirii și distribuției” înseamnă orice etapă, începând cu producția primară a 
unui produs ecologic, continuând cu depozitarea, prelucrarea, transportul și vânzarea sau furnizarea 
către consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, publicitatea, importul, exportul și activitățile 
de subcontractare; 
. „ingredient” înseamnă un ingredient astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (f) din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 sau, în cazul altor produse decât alimentele, orice substanță sau 
produs utilizat în producerea sau pregătirea produselor, care este încă prezent în produsul finit, chiar 
și sub formă modificată; 

. „etichetare” înseamnă orice mențiune, indicație, marcă de fabrică sau de comerț, imagine sau simbol 
legat de un produs care este aplicat pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă 
care însoțește sau menționează produsul respectiv; 

. „publicitate” înseamnă orice prezentare a unor produse adresată publicului, prin orice alte mijloace 
decât o etichetă, care are scopul sau este susceptibilă de a influența și de a forma atitudinea, 
convingerile și comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect vânzarea de produse; 

. „autorități competente” înseamnă autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 
din Regulamentul (UE) 2017/625; 

. „autoritate de control” înseamnă o autoritate de control ecologic astfel cum este definită la articolul 3 
punctul 4 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau o autoritate recunoscută de Comisie, sau de o țară 
terță recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țări terțe în scopul importului de 
produse ecologice sau în conversie în Uniune; 

. „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la articolul 3 punctul 5 din 
Regulamentul (UE) 2017/625 sau un organism recunoscut de Comisie, sau de o țară terță 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj
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recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țările terțe în scopul importului de 
produse ecologice sau de produse în conversie în Uniune; 

. „nerespectare” înseamnă nerespectarea prezentului regulament sau nerespectarea actelor delegate 
sau a actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu prezentul regulament; 

. „organism modificat genetic” sau „OMG” înseamnă un organism modificat genetic astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (42), 
care nu este obținut prin tehnicile de modificare genetică enumerate în anexa I.B la directiva 
menționată; 

„obținut din OMG-uri” înseamnă derivat, integral sau parțial, din OMG-uri, dar care nu conține sau 
nu constă în OMG-uri; 
. „obținut prin OMG-uri” înseamnă derivat prin proceduri în care ultimul organism viu din procesul de 
producție este un OMG, dar care nu conține sau nu constă în OMG-uri și nici nu este obținut din 
OMG-uri; 

. „aditiv alimentar” înseamnă un aditiv alimentar astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (43); 

. „aditivi pentru hrana animalelor” înseamnă aditivi pentru hrana animalelor astfel cum sunt definiți la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului (44); 

. „nanomaterial fabricat” înseamnă un nanomaterial fabricat astfel cum este definit la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al 
Consiliului (45); 

. „echivalență” înseamnă îndeplinirea acelorași obiective și principii prin aplicarea unor norme care 
garantează același nivel de asigurare a respectării; 

. „adjuvant tehnologic” înseamnă un adjuvant tehnologic astfel cum este definit la articolul 3 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru alimente și la articolul 2 
alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 pentru hrana pentru animale; 

. „enzimă alimentară” înseamnă o enzimă alimentară astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (46); 

. „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este definită la articolul 4 punctul 46 din 
Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului (47);  
„aliment preambalat” înseamnă un produs alimentar preambalat astfel cum este definit la articolul 2 
alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; 

3. Cerinte aplicabile 

3.1 Utilizarea termenilor referitori la producția ecologică( Articolul 30 Regulament (UE) nr. 
848/2018) 

(1)   În sensul prezentului regulament, un produs este considerat ca purtând termeni referitori la 
producția ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele 
comerciale, produsul în cauză, ingredientele sale sau materiile prime pentru hrana pentru animale 
utilizate pentru producerea sa sunt descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, 
ingredientele sau materiile sale prime pentru hrana pentru animale au fost produse în conformitate cu 
prezentul regulament. În special, termenii enumerați în anexa IV, cuvintele derivate și diminutivele 
acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în combinație, pot fi folosite, pe întreg teritoriul Uniunii și 
în orice limbă enumerată în anexa respectivă, pentru etichetarea și promovarea produselor 
menționate la articolul 2 alineatul (1) conforme cu prezentul regulament. 

(2)   În cazul produselor menționate la articolul 2 alineatul (1), termenii menționați la prezentul articol 
alineatul (1) nu se utilizează nicăieri în Uniune, în niciuna dintre limbile enumerate în anexa IV, pe 
etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale ale unui produs care nu este 
conform cu prezentul regulament. 

Mai mult, nu se folosesc în etichetare sau în publicitate niciun fel de termeni, inclusiv termenii utilizați 
în mărci comerciale sau nume de societăți, sau practici dacă ar putea induce în eroare consumatorul 
sau utilizatorul sugerând că un produs sau ingredientele acestuia respectă prezentul regulament. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr42-L_2018150RO.01000101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr43-L_2018150RO.01000101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr44-L_2018150RO.01000101-E0044
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr45-L_2018150RO.01000101-E0045
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr46-L_2018150RO.01000101-E0046
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr47-L_2018150RO.01000101-E0047
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3,2   Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se etichetează și nu se 
promovează drept produse ecologice sau produse în conversie. 

Cu toate acestea, materialul de reproducere a plantelor, produsele alimentare de origine vegetală și 
produsele destinate hranei animalelor de origine vegetală obținute în timpul perioadei de conversie 
care respectă articolul 10 alineatul (4) se pot eticheta și promova drept produse în conversie, utilizând 
termenul „în conversie” sau un termen corespunzător, alături de termenii prevăzuți la alineatul (1). 
(4)   Termenii menționați la alineatele (1) și (3) nu se folosesc pentru un produs pentru care, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, trebuie să se indice pe etichetă sau în materialul publicitar că produsul 
conține OMG-uri, constă în OMG-uri sau este produs din OMG-uri. 
(5)   Pentru alimentele prelucrate, se pot folosi termenii menționați la alineatul (1): 
(a) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, în cazul în care o astfel de listă este obligatorie în 

temeiul legislației Uniunii, cu condiția ca: 
(i) alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție prevăzute în partea IV din anexa II 

și normelor specifice prevăzute în conformitate cu articolul 16 alineatul (3); 
(ii) cel puțin 95 % din ingredientele agricole ale produsului în greutate să fie ecologice; și 
(iii) în cazul aromelor, se pot folosi numai pentru substanțele aromatizante naturale și pentru 

preparatele aromatizante naturale etichetate în conformitate cu articolul 16 alineatele (2), (3) 
și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 și în cazul în care toate componentele lor 
aromatizante și substanțele purtătoare de componente aromatizante din substanțele 
aromatizante sunt ecologice; 

 

(b) doar în lista de ingrediente, cu condiția ca: 
(i) mai puțin de 95 % din ingredientele agricole ale produsului în greutate să fie ecologice, iar 

ingredientele respective să fie conforme cu normele de producție prevăzute în prezentul 
regulament; și 

(ii) alimentele prelucrate să se conformeze normelor de producție prevăzute la punctul 1.5, 
punctul 2.1 litera (a), punctul 2.1 litera (b) și punctul 2.2.1 din partea IV din anexa II și normelor 
prevăzute în conformitate cu articolul 16 alineatul (3); 

 

(c) în descrierea comercială și în lista de ingrediente, cu condiția ca: 
(i) ingredientul principal să fie un produs al activității de vânat sau pescuit; 
(ii) termenul menționat la alineatul (1) să aibă legătură clară în descrierea comercială cu un alt 

ingredient care să fie ecologic și diferit de ingredientul principal; 
(iii) toate celelalte ingrediente agricole să fie ecologice; și 
(iv) alimentele să se conformeze punctului 1.5, punctului 2.1 literele (a) și (b) și punctului 2.2.1 din 

anexa II partea IV, precum și normelor prevăzute în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 
 

Lista ingredientelor menționată la primul paragraf literele (a), (b) și (c) precizează care ingrediente 
sunt ecologice. Referirile la producția ecologică pot apărea doar în raport cu ingredientele ecologice. 

Lista de ingrediente menționată la primul paragraf literele (b) și (c) include precizarea procentajului 
total de ingrediente ecologice în raport cu cantitatea totală a ingredientelor agricole. 

Termenii menționați la alineatul (1), atunci când sunt utilizați în lista de ingrediente menționată la 
primul paragraf literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat, și indicația procentajului menționat la al 
treilea paragraf de la prezentul alineat apar cu aceeași culoare și cu caractere de aceeași dimensiune 
și de același stil ca și restul indicațiilor din lista de ingrediente. 
 (7)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de 
modificare: 
(a) a prezentului articol prin adăugarea unor norme suplimentare privind etichetarea produselor 

enumerate în anexa I sau prin modificarea acestor norme adăugate; și 
(b) a listei de termeni stabilită în anexa IV, ținând cont de evoluțiile lingvistice din statele membre. 
(8)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili cerințe detaliate privind aplicarea 
alineatului (3) de la prezentul articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 55 alineatul (2). 
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3.3 Etichetarea produselor și a substanțelor utilizate în producția vegetală Articolul 31 
Regulament (UE) nr. 848/2018) 
În pofida domeniului de aplicare al prezentului regulament, astfel cum este stabilit la articolul 2 
alineatul (1), produsele și substanțele utilizate în produsele de protecție a plantelor sau ca 
îngrășământ, ca ameliorator de sol ori ca nutrient autorizat în conformitate cu articolele 9 și 24 pot 
purta o mențiune care să indice că produsele sau substanțele respective sunt autorizată pentru 
utilizarea în producția ecologică în conformitate cu prezentul regulament. 
Indicații obligatorii (Articolul 32 Regulament (UE) nr. 848/2018) 
(1)   Atunci când produsele poartă termeni menționați la articolul 30 alineatul (1), inclusiv produsele 
etichetate ca fiind produse în conversie în conformitate cu articolul 30 alineatul (3): 
(a) pe etichetă apare, de asemenea, numărul de cod al autorității de control sau al organismului de 

control care reglementează activitatea operatorului care a desfășurat ultima operațiune de 
producție sau de pregătire; și 

(b) în cazul alimentelor preambalate, pe ambalaj apare, de asemenea, logoul Uniunii Europene pentru 
producția ecologică menționat la articolul 33, cu excepția cazurilor menționate la articolul 30 
alineatul (3) și alineatul (5) literele (b) și (c). 

(2)   În cazul în care se utilizează logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, în același câmp 
vizual cu acesta apare și o indicație a locului în care au fost cultivate materiile prime agricole din care 
este compus produsul, sub una din următoarele forme, după caz: 
(a) „Agricultură UE”, atunci când materia primă agricolă a fost cultivată în Uniune; 
(b) „Agricultură non-UE”, atunci când materia primă agricolă a fost cultivată în țări terțe; 
(c) „Agricultură UE/non-UE”, atunci când o parte din materiile prime agricole a fost cultivată în Uniune, 

iar altă parte a fost cultivată într-o țară terță. 
În sensul primului paragraf, cuvântul „Agricultură” poate fi înlocuit cu „Acvacultură” după caz, iar 
cuvintele „UE” și „non-UE” pot fi înlocuite sau completate cu numele unei țări sau cu numele unei țări 
și al unei regiuni, dacă toate materiile prime agricole din care se compune produsul au fost cultivate în 
țara respectivă și, după caz, în regiunea respectivă. 
 
În ceea ce privește indicația locului în care au fost cultivate materiile prime agricole din care este 
compus produsul, astfel cum se menționează la primul și al treilea paragraf, cantitățile reduse de 
ingrediente, măsurate după greutate, pot fi ignorate, cu condiția ca întreaga cantitate de ingrediente 
ignorate să nu depășească 5 % din cantitatea totală, măsurată după greutate, de materii prime 
agricole. 
Cuvântul „UE” sau „non-UE” nu este mai proeminent, prin culoarea, dimensiunea și stilul caracterelor, 
decât denumirea produsului. 
(3)   Informațiile menționate la prezentul articol alineatele (1) și (2) și la articolul 33 alineatul (3) sunt 
marcate într-un loc care atrage atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile, și sunt clar lizibile și 
indelebile. 
(4)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare 
a prezentului articol alineatul (2) și a articolului 33 alineatul (3) prin adăugarea de norme suplimentare 
privind etichetarea sau prin modificarea acestor norme adăugate. 
(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare în ceea ce privește: 
(a) modalități practice referitoare la utilizarea, prezentarea, compoziția și dimensiunea indicațiilor 

menționate la prezentul articol alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (3); 
(b) alocarea numerelor de cod autorităților de control și organismelor de control; 
(c) indicarea locului în care au fost cultivate materiile prime agricole, în conformitate cu alineatul (2) de 

la prezentul articol și cu articolul 33 alineatul (3). 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 55 alineatul (2). 
 
3.4 Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică (Articolul 33 Regulament (UE) nr. 
848/2018) 
(1)   Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi utilizat pentru etichetarea, 
prezentarea și publicitatea produselor conforme cu prezentul regulament. 
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Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi utilizat, de asemenea, în scopuri de 
informare și educaționale legate de existența și de publicitatea logoului propriu-zis, cu condiția ca o 
astfel de utilizare să nu fie de natură să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește producția 
ecologică de produse specifice și cu condiția ca logoul să fie reprodus în conformitate cu normele 
stabilite în anexa V. Într-un astfel de caz, cerințele de la articolul 32 alineatul (2) și de la punctul 1.7 
din anexa V nu se aplică. 
Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică nu se utilizează pentru alimentele prelucrate 
menționate la articolul 30 alineatul (5) literele (b) și (c) și pentru produsele în conversie menționate la 
articolul 30 alineatul (3). 
(2)   Cu excepția cazului în care este utilizat în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, logoul 
Uniunii Europene pentru producția ecologică este o atestare oficială în conformitate cu articolele 86 
și 91 din Regulamentul (UE) 2017/625. 
(3)   Utilizarea logoului Uniunii Europene pentru producția ecologică este opțională în cazul produselor 
importate din țări terțe. Atunci când pe eticheta unor astfel de produse figurează logoul respectiv, 
atunci apare pe etichetă și indicația menționată la articolul 32 alineatul (2). 
(4)   Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică respectă modelul prezentat în anexa V și 
este conform cu normele prevăzute în anexa respectivă. 
(5)   La etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor conforme cu prezentul regulament pot fi 
utilizate logouri naționale și logouri private. 
(6)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare 
a anexei V în ceea ce privește logoul Uniunii Europene privind producția ecologică și normele 
referitoare la acesta. 
 
3.5 Inregistrarea la Directia Agricola Judeteana (DAJ) 
Dupa semnarea contractului, etapa obligatorie  este reprezentata de inregistrarea la Directia 
Agricola Judeteana, numita in continuare DAJ. Inregistrarea se face prin completarea Anexei 
corespunzatoare din Ordinul nr 1253/2013. 

Neinregistrarea  organizatiei la DAJ si necomunicarea fisei de inregistrare la DAJ catre Rina 
Simtex OIC PRODUCTIE ECOLOGICA, blocheaza procesul de certificare in aceasta faza. 

In fiecare an, fisa de inregistrare actualizata trebuie depusa la DAJ pana la un termen limita indicat de 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  

Pentru verificarea termenului limita, verificati site-ul RINA SIMTEX– http://www.rinaromania.ro 

Orice modificare in informatiile declarate initial trebuie imediat notificate la DAJ prin completarea 
Anexei 13 a Ordinului nr 1253/2013 

Datele de contact ale Directiilor Agricole Judetene sunt disponibile accesand urmatorul link: 
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html  

Informatiile din Fisele de inregistrare la DAJ trebuie sa fie identice cu informatiile declarate de operator 
in Descrierea unitatii si ulterior certificate. 

Orice modificare aparuta in unitate, trebuie notificata catre RINA SIMTEX prin actualizarea descrierii 
unitatii! 
 
3.6 Informatii obligatorii 
Următoarele indicații sunt obligatorii in etichetarea unui produs ecologic produs in Romania: 

Sigla comunitara (opțional pentru produsele importate din tari terțe); 
A. Codul Organismului de control si certificare a ultimului operator care a efectuat ultima 

operațiune de producție sau procesare (ambalarea și etichetarea se consideră de asemenea 
operații de procesare)– acesta trebuie sa fie in același câmp vizual cu sigla comunitara; 
Un comerciant certificat de alt OC decât cel al ultimului procesator poate include de asemenea 
referințe la OC al acestuia, cu condiția identificării clare a operațiunii certificate de fiecare OIC. 

B. Originea materiei prime  

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
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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. Exista următoarele posibilități: 

1. „Agricultură UE”: daca materia primă agricolă a fost cultivată în UE; 

2. „Agricultură non-UE”: daca materia primă agricolă a fost cultivată în țări terțe din afara UE. 

3. „Agricultură UE/non-UE”: daca o parte din materia primă agricolă a fost cultivată în UE, iar o parte 
din aceasta a fost cultivată într-o țară terță.  

Indicația „UE” sau „non-UE” de mai sus poate fi înlocuită sau completată cu numele unui stat, în 
cazul în care minim 98% din materie primă agricolă din care se compune produsul a fost cultivată 
în statul respectiv. 
Referințele de mai sus trebuie să fie afișate pe etichetă imediat sub numărul de cod al 
Organismului de Control si Certificare și în același câmp vizual cu sigla UE. 

C. Suplimentar fata de mențiunile obligatorii, eticheta unui produs ecologic trebuie sa conțină 
mențiunile obligatorii unui produs alimentar (provenit din agricultura convențională) si anume: 
1. Denumirea produsului alimentar; 
2. Lista ingredientelor, a celor care pot produce alergii, au intoleranță, 
3. Cantitatea netă de produs alimentar si pentru produsele alimentare preambalate; 
4. Data durabilității minimale de consum, pentru alimentele care din punct de vedere microbiologic 

au un grad înalt de perisabilitate; data limită de consum; 
5. Condiții speciale de păstrare, depozitare, de utilizare și folosire, atunci când acestea necesită 

indicații speciale; 
6. Numele şi denumirea comercială, adresa operatorului economic (producător, ambalator, 

distribuitor, înregistrat în Uniunea Europeană) din sectorul alimentar; 
7. Tara de origine şi locul de proveniență, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze 

confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau proveniența reală a alimentului; 
8. Instrucțiuni de utilizare în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului; 
9. Pentru băuturile alcoolice care conțin >1,2% alcool în volum, concentrația alcoolică; 
10. Mențiuni care să cuprindă identificarea lotului; 
11. Redactarea se va face într-o limbă uşor de înţeles şi cea a statului unde se comercializează 

produsul, în România obligatoriu în limba română fără a exclude și alte limbi de circulație 
internațională; 

12. Declarația nutrițională, obligatorie atunci când unui aliment i se atribuie valoare energetică şi 
care se exprimă în cantitatea de grăsime, acizi graşi saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare; 

13. Valoarea energetică se calculează prin utilizarea factorilor de conversie, care sunt enumerați în 
Anexa nr. XIV din Regulamentul 1169/2011; 

 3.7  Informațiile care trebuie furnizate  
(Punctul 2.1. din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848 se înlocuiește cu următorul text: 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/642 )  
. Operatorii garantează că produsele ecologice și produsele în conversie sunt transportate către alți 
operatori sau alte unități, inclusiv către angrosiști și comercianți cu amănuntul, numai în ambalaje, 
recipiente sau vehicule corespunzătoare închise astfel încât modificarea (inclusiv substituirea) 
conținutului să nu poată fi realizată fără manipularea sau deteriorarea sigiliului și cărora li se aplică o 
etichetă pe care se precizează, fără a se aduce atingere altor indicații impuse prin dreptul Uniunii: 
a) denumirea și adresa operatorului și, dacă aceștia sunt diferiți, ale proprietarului sau ale 
vânzătorului produsului; 
b) denumirea produsului; 
c) denumirea sau numărul de cod al organismului de control sau al autorității de control de 
care aparține operatorul; și 
d) dacă este cazul, marca de identificare a lotului, aplicată în conformitate cu un sistem de 
marcare aprobat la nivel național sau convenit cu autoritatea de control sau organismul de 
control, care să permită stabilirea unei legături între lot și registrele menționate la articolul 34 
alineatul (5). 
  
Operatorii garantează că furajelor combinate autorizate în producția ecologică transportate către alți 
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operatori sau către alte exploatații, inclusiv către angrosiști și comercianți cu amănuntul, li se aplică o 
etichetă pe care se precizează, în plus față de orice alte indicații impuse prin dreptul Uniunii: 
informațiile prevăzute la punctul 2.1.1; 
dacă este cazul, ca greutate a substanței uscate:  
procentajul total de materii prime ecologice pentru hrana pentru animale; 
procentajul total de materii prime în conversie pentru hrana pentru animale;  
procentajul total de materii prime pentru hrana pentru animale neinclus la punctele (i) și (ii); 

 
procentajul total de hrană pentru animale de origine agricolă; 

 

-după caz, denumirile materiilor prime ecologice pentru hrana pentru animale;  
-după caz, denumirile materiilor prime în conversie pentru hrana pentru animale; și 
-în cazul furajelor combinate care nu pot fi etichetate în conformitate cu articolul 30 alineatul (6), 
faptul că furajele respective pot fi utilizate în producția ecologică în conformitate cu prezentul 
regulament. 
   
Fără a se aduce atingere Directivei 66/401/CEE, operatorii garantează că, pe eticheta  ambalajului 
unui amestec de semințe de plante furajere care conține semințe ecologice și în conversie sau 
semințe neecologice din anumite specii diferite de plante pentru care a fost eliberată o autorizație în 
condițiile relevante prevăzute la punctul 1.8.5 din partea I a anexei II la prezentul regulament, sunt 
furnizate informații cu privire la componentele exacte ale amestecului, prezentate ca procentaj din 
greutatea fiecărei specii componente și, după caz, a fiecăruia dintre soiurile respective. 
În plus față de cerințele relevante prevăzute în anexa IV la Directiva 66/401/CEE, informațiile 
respective trebuie să includă, pe lângă indicațiile prevăzute la primul paragraf al prezentului punct, și 
lista speciilor componente ale amestecului care sunt etichetate ca ecologice sau în conversie. 
Procentajul total minim ca greutate al semințelor ecologice și în conversie în amestec este de cel puțin 
70 %. 
În cazul în care amestecul conține semințe neecologice, pe etichetă trebuie să figureze și următoarea 
afirmație: «Utilizarea amestecului este permisă doar în limitele prevăzute de autorizație și pe teritoriul 
statului membru a cărui autoritate competentă a autorizat utilizarea acestui amestec în conformitate cu 
punctul 1.8.5 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice.» 
Informațiile menționate la punctele 2.1.1 și 2.1.2 pot fi prezentate doar într-un document de însoțire, în 
cazul în care un astfel de document poate fi legat în mod incontestabil de ambalajul, recipientul sau 
vehiculul în care este transportat produsul. Acest document de însoțire cuprinde informații cu privire la 
furnizor sau la transportator.” 
 
Reguli generale de etichetare 
In funcție de statusul materiei prime utilizate, exista patru categorii de produse certificabile. Pentru 
fiecare categorie in parte exista reguli specifice de etichetare ce sunt descrise mai jos. 
Regulile de calcul in vederea stabilirii categoriei de certificare in care se încadrează produsul țin cont 
de următoarele: 

a) Cantitatea totala de ingrediente de origine agricola. Doar acestea vor fi luate in considerare la 
calculul procentajului de ingrediente ecologice; 

b) Ingredientele agricole ecologice; 

c) Ingredientele agricole neecologice – acestea trebuie sa fie listate in Anexa IX a Regulamentului 
889/2008; 

d) Aditivii alimentari folosiți – aceștia trebuie sa fie listați in Anexa VIII a Regulamentului CE 
889/2008. Cei marcați cu un asterisc „*” vor fi luați in considerare la calculul procentajului de 
ingrediente agricole ecologice; 

e) Apa si sarea de bucătărie nu sunt luate in considerare la calculul ingredientelor de origine 
agricola. 
Ingredientele marcate cu „*” sunt provenite din agricultura ecologica. 
Mod de Calcul:  

a) Ingrediente ce se iau in considerare la calculul % de ingrediente agricole ecologice: faina grâu 
spelta, unt, zahar brun, faina grâu secara, stafide, miere, extras de vanilie, scorțișoara  
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b) Sarea si praful de copt nu se iau in considerare deoarece nu sunt ingrediente de origine agricola 

c) Praful de copt (bicarbonatul de sodiu) este listat in anexa VIII a Reg CE 889/08 fara „*”=>nu se ia 
in considerare dar este permis in agricultura ecologica 

d) Scorțișoara folosita este neecologica=> se verifica anexa IX a Reg CE 889/08. Nu este listata 
Total ingrediente ecologice 98%, însă având in vedere ca scorțișoara nu este listata in Anexa IX, 
produsul nu se poate certifica ecologic, acesta fiind încadrat in categoria „Produse cu procentaj 
variabil de ingrediente ecologice” 

 
Reguli de etichetare a produselor ecologice  
Majoritatea produselor certificate sunt încadrate in aceasta categorie de certificare. 
Principalele caracteristici ale grupei: 

a) Conțin mai mult de 95% ingrediente agricole ecologice; 

b) Celelalte 5% ingrediente agricole neecologice trebuie sa fie listate in Anexa IX a Regulamentului 
CE 889/2008; 

c) Conțin numai aditivi alimentari listați in Anexa VIII a Reg. CE 889/2008; 

d) Pot afișa referințe la agricultura ecologica in denumirea comerciala a produsului 
 
Mentiuni obligatorii 
➢ Codul Organismului de inspecție si certificare (OIC) a ultimului operator care a efectuat ultima 

operațiune de producție sau procesare; 
➢ Identificarea operatorului (nume, adresa, pagina web, e-mail, etc) 
➢ Lista ingredientelor cu identificarea clara a ingredientelor ecologice + Procentajul ingredientelor 

ecologice 
➢ Sigla comunitara – pentru produsele din Romania sau alte State Membre 

 
Mentiuni optionale:  

➢ denumirea organismului de inspectie si certifcare 
➢ Sigla comunitara – pentru produsele in tari terte 
➢ Numele OIC 
➢ Originea materiei prime daca nu este folosita sigla comunitara 
➢ Sigle națională „ae” (însă este recomandata),  
➢ Marca de certificare a OIC 
➢ Procentajul ingredientelor ecologice 

 
Mentiuni interzise: 

➢ Orice sigla (comunitara, naționala sau a OIC) 
➢ Referințe la agricultura ecologica in denumirea produsului 
 
Reguli de etichetare a produselor cu procentaj variabil de ingrediente ecologice 
Principalele caracteristici ale grupei: 

a) Produsul conține ingrediente agricole neecologice >5% sau ingredientele agricole sunt <5 % însă 
acestea nu sunt listate in Anexa IX a Regulamentului CE 889/2008; 

b) Produsul conține ingrediente ecologice in procentaj <95% dar mai mare de 70%; 

c) Se pot face referințe la agricultura ecologica numai in lista de ingrediente si nu in denumirea 
comerciala a produsului; referințele trebuie sa fie in același stil, format, dimensiune, culoare ca si 
lista de ingrediente; 

 
Mentiuni obligatorii 
➢ Codul Organismului de inspecție si certificare (OIC) a ultimului operator care a efectuat ultima 

operațiune de producție sau procesare; 
➢ Identificarea operatorului (nume, adresa, pagina web, e-mail, etc) 
➢ Lista ingredientelor cu identificarea clara a ingredientelor ecologice + Procentajul ingredientelor 

ecologice 
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Mentiuni optionale:  
➢ denumirea organismului de inspectie si certifcare 

 
Mentiuni interzise: 

➢ Orice sigla (comunitara, naționala sau a OIC) 
➢ Referințe la agricultura ecologica in denumirea produsului 
 
Reguli de etichetare a produselor ce conțin ingredientul principal provenit din pescuitul sau 
vânătoarea animalelor sălbatice 
Principalele caracteristici ale grupei: 

a) Ingredientul principal (>50%) trebuie sa fie provenit din pescuit sau vânătoare; 

b) Toate celelalte ingrediente agricole trebuie sa fie certificate ecologic; 

c) Referințele la agricultura ecologica pot fi in același câmp vizual cu denumirea produsului însă doar 
in relație cu ingredientele ecologice (nu in denumirea produsului) 

 
Mentiuni obligatorii 
➢ Codul Organismului de inspecție si certificare (OIC) a ultimului operator care a efectuat ultima 

operațiune de producție sau procesare; 
➢ Identificarea operatorului (nume, adresa, pagina web, e-mail, etc) 
➢ Lista ingredientelor cu identificarea clara a ingredientelor ecologice + Procentajul ingredientelor 

ecologice 
 
Mentiuni optionale:  

➢ denumirea organismului de inspectie si certifcare 
 
Mentiuni interzise: 

➢ Orice sigla (comunitara, naționala sau a OIC) 
➢ Referințe la agricultura ecologica in denumirea produsului 

 
Reguli de etichetare a produselor vegetale in conversie 

Principalele caracteristici ale grupei: 
a) Se încadrează in aceasta grupa doar produsele vegetale neprocesate sau cele procesate compuse 

dintr-un singur ingredient vegetal; 
b) Produsele vegetale provenite de pe teren in primul an de conversie nu se încadrează in aceasta 

grupa si ele trebuie comercializate ca si convenționale; 
c)  Referințele la agricultura ecologica trebuie sa fie in aceeași culoare, dimensiune si font care sa nu 

fie mai proeminente decât descrierea comerciala a produsului; indicația va avea litere de aceeași 
dimensiune; 

d) Indicația la agricultura ecologica trebuie sa aibă legătură cu codul organismul de inspectie si 
certificare. 

Mentiuni obligatorii 
➢ Codul Organismului de inspecție si certificare (OIC) a ultimului operator care a efectuat ultima 

operațiune de producție sau procesare; 
➢ Identificarea operatorului (nume, adresa, pagina web, e-mail, etc) 

 
Mentiuni optionale:  

➢ denumirea organismului de inspectie si certifcare 
 
Mentiuni interzise: 

➢ Orice sigla (comunitara, naționala sau a OIC) 
➢ Referințe la agricultura ecologica in denumirea produsului 
➢ Sigle folosite in etichetarea produselor ecologice 
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Următoarele sigle pot fi folosite in etichetarea unui produs ecologic: 

DENUMIRE 
SIGLA 

SIGLA COMUNITARA 
(SIGLA UE SAU 
EUROFRUNZA) 

MARCA DE CERTIFICARE  SIGLA NATIONALA 
„ae” 

FORMA 
GRAFICA 

 
 
 
 
  

 

REFERINTE Manual-de-utilizare-al-
logoului-comunitar.pdf 

REG-02-OIC  Regulament 
de utilizare a certificatelor 
si a mărcii 

ORDIN nr.317_2006 

 
 
Regulile de folosire a siglelor de mai sus sunt descrise in documentele menționate in tabelul de mai 
sus. Pentru a le consulta, da-ti click pe documentul de interes pentru dvs. 
 

a) Sigla UE are caracter obligatoriu pentru toate alimentele ecologice (nu in conversie sau provenite de 
pe teren in primul an de conversie) preambalate produse pe teritoriul Comunității. Pentru alimentele 
produse in tari terțe, caracterul este voluntar. 

b) Sigla naționala este recomandata pentru produsele ecologice produse pe teritoriul României si in 
vederea folosirii se completează cererea in vederea aprobării de către MADR. 

c) Marca de certificare are caracter voluntar si poate fi folosita de către operatorii certificați ecologic la 
cerere si după achitarea taxei corespunzătoare. 
 

➢ Referinte obligatorii 
Următoarele indicații sunt obligatorii in etichetarea unui produs ecologic produs in Romania: 

a) Sigla comunitara (opțional pentru produsele importate din tari terțe); 
b) Codul Organismului de control si certificare a ultimului operator care a efectuat ultima operațiune 

de producție sau procesare (ambalarea și etichetarea se consideră de asemenea operații de 
procesare)– acesta trebuie sa fie in același câmp vizual cu sigla comunitara; 

c) Un comerciant certificat de alt OC decât cel al ultimului procesator poate include de asemenea 
referințe la OC al acestuia, cu condiția identificării clare a operațiunii certificate de fiecare OC. 

d) Exemplu: „procesare certificată de codul de identificare OC al procesatorului și distribuție 
certificată de codul de identificare OC al distribuitorului” 

e) Originea materiei prime  
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. Exista următoarele posibilități: 

a) „Agricultură UE”: daca materia primă agricolă a fost cultivată în UE; 

b) „Agricultură non-UE”: daca materia primă agricolă a fost cultivată în țări terțe din afara UE. 

c) „Agricultură UE/non-UE”: daca o parte din materia primă agricolă a fost cultivată în UE, iar o parte 
din aceasta a fost cultivată într-o țară terță.  
Indicația „UE” sau „non-UE” de mai sus poate fi înlocuită sau completată cu numele unui stat, în cazul 
în care minim 98% din materie primă agricolă din care se compune produsul a fost cultivată în statul 
respectiv. 
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. 
 

D. Suplimentar fata de mențiunile obligatorii, eticheta unui produs ecologic trebuie sa conțină mențiunile 
obligatorii unui produs alimentar (provenit din agricultura convențională) si anume: 

- Denumirea produsului alimentar; 
- Lista ingredientelor, a celor care pot produce alergii, au intoleranță, 

http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/Manual-de-utilizare-al-logoului-comunitar.pdf
http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/Manual-de-utilizare-al-logoului-comunitar.pdf
http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/cerere-solicitare-utilizare-sigla-ae-2009.pdf
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- Cantitatea netă de produs alimentar si pentru produsele alimentare preambalate; 
- Data durabilității minimale de consum, pentru alimentele care din punct de vedere microbiologic au un 

grad înalt de perisabilitate; data limită de consum; 
- Condiții speciale de păstrare, depozitare, de utilizare și folosire, atunci când acestea necesită indicații 

speciale; 
- Numele şi denumirea comercială, adresa operatorului economic (producător, ambalator, distribuitor, 

înregistrat în Uniunea Europeană) din sectorul alimentar; 
- Tara de origine şi locul de proveniență, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în 

gândirea consumatorilor cu privire la originea sau proveniența reală a alimentului; 
- Instrucțiuni de utilizare în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului; 
- Pentru băuturile alcoolice care conțin >1,2% alcool în volum, concentrația alcoolică; 
- Mențiuni care să cuprindă identificarea lotului; 
- Redactarea se va face într-o limbă uşor de înţeles şi cea a statului unde se comercializează produsul, 

în România obligatoriu în limba română fără a exclude și alte limbi de circulație internațională; 
- Declarația nutrițională, obligatorie atunci când unui aliment i se atribuie valoare energetică şi care se 

exprimă în cantitatea de grăsime, acizi graşi saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare; 
- Valoarea energetică se calculează prin utilizarea factorilor de conversie, care sunt enumerați în Anexa 

nr. XIV din Regulamentul 1169/2011; 
 
Documente necesare în timpul controlului 
Următoarele documente trebuie ținute la zi, iar acestea vor fi verificate de către inspectorul RINA 
SIMTEX şi pot fi atașate raportului de control: 

- Fisa de înregistrare la DAJ pentru anul in curs; 
- Modelele de etichete validate de către RINA SIMTEX; 
- Aprobarea folosirii siglei naționale „ae” din partea MADR; 
- Dovada permisiunii folosirii mărcii de certificare RINA SIMTEX; 
- Rețetele produselor ecologice procesate 
- Fise tehnice pentru aditivii folosiți. 

In vederea validării etichetelor se vor transmite către RINA SIMTEX toate modelele de eticheta folosite 
pentru produsele certificate. Acestea se vor păstra si se vor pune la dispoziția inspectorului RINA 
SIMTEX  in vederea verificării folosirii etichetelor validate. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  informatii tehnice suplimentare ne puteti contacta.  
Informatii utile puteti gasi pe site-ul http://www.rinaromania.ro 
 
 
 
 
 


