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I. INFORMATII GENERALE 

1. Referinte: 
De la 1 ianuarie 2022, Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 
2018 este actul legislativ aplicabil, cunoscut și sub numele de actul de bază, de stabilire a normelor privind 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de abrogare și înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007. Noul regulament prevede perioade de tranziție pentru punerea în 
aplicare a anumitor dispoziții noi, în special în ceea ce privește comerțul. A se vedea capitolul IX secțiunea 
2 din Regulamentul (UE) 2018/848, în cazul în care dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 anterior 
al Consiliului și ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei se pot aplica pentru o perioadă limitată. 

Următoarele acte secundare se referă la comerțul în sectorul ecologic. 

Regulamente delegate 
- Regulamentul delegat (UE) 2021/1697 din 13 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 

privind criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control competente să 
efectueze controale asupra produselor ecologice în țări terțe și privind retragerea recunoașterii acestora 
(JO L 336, 23.9.2021) 

Conținutul principal: 
• modificarea articolului 46 din actul de bază privind criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a 

organismelor de control în vederea efectuării de controale în țări terțe, inclusiv informațiile și condițiile 
suplimentare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora, capacitatea și competențele personalului 
lor, precum și în ceea ce privește recunoașterea acestora; 

• criterii suplimentare privind retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control, 
cum ar fi în cazul în care nu se furnizează informații relevante pentru supravegherea acestora sau nu 
se iau măsuri corective adecvate. 

- Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de 
control care sunt competente să efectueze controale asupra operatorilor și grupurilor de operatori 
certificați ecologic și asupra produselor ecologice în țări terțe și cu norme privind supravegherea 
acestora și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de autoritățile de control și organismele de 
control respective (JO L 336, 23.9.2021) 

Conținutul principal: 
• stabilirea procedurilor și a cerințelor pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de 

control din țările terțe; 
• detalii privind dosarul tehnic care trebuie prezentat Comisiei și cererea de extindere a domeniului de 

aplicare al recunoașterii; 
• cerințe generale privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control din partea 

Comisiei, rapoarte anuale, examinări și audituri la fața locului, controale de trasabilitate, solicitări ad 
hoc din partea Comisiei, lista produselor cu risc ridicat; 

• cerințele de control în ceea ce privește operatorii și grupul de operatori, controalele pentru certificare, 
metodele și tehnicile de control, eșantionarea și selectarea laboratoarelor, procedurile de control 
documentate și evidențele controalelor; 

• cerințe specifice de control pentru acvacultură; 
• verificarea transporturilor destinate importului în Uniune, acțiuni care urmează să fie întreprinse de 

autoritățile de control și de organismele de control în ceea ce privește schimbul de informații, norme 
suplimentare în caz de neconformitate; 

• controalele care trebuie efectuate și raportarea pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor de 
conversie anterioare; 

• raportarea autorizațiilor de utilizare a materialului de reproducere a plantelor neecologic; 
• derogări pentru utilizarea animalelor ecologice și a puietului de acvacultură; 
• raportarea autorizațiilor de utilizare a ingredientelor neecologice; 
• recunoașterea circumstanțelor catastrofale și a condițiilor de derogare. 

- Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2018/848 cu norme privind informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile și organismele 
de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj
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Regulamentul (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 pentru produsele ecologice importate și măsurile 
care trebuie luate în exercitarea supravegherii respective (JO L 292, 16.8.2021). 

Conținutul principal: 
• dispoziții privind supravegherea țărilor terțe care fac obiectul recunoașterii echivalenței până la 31 
decembrie 2026 pentru exportul de produse ecologice către UE; 
• dispoziții privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control aflate sub 

recunoaștere a echivalenței până la 31 decembrie 2024, inclusiv informațiile care trebuie furnizate, 
examinarea la fața locului, notificările și monitorizarea cazurilor de nereguli; 

• dispoziții privind normele de revizuire a recunoașterii țărilor terțe, a autorităților de control și a 
organismelor de control. 

- Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 
2017/625 cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie 
sunt exceptate de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră, locul controalelor oficiale 
pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2023 și (UE) 
2019/2124 ale Comisiei (JO L 461, 27.12.2021) 

Conținutul principal: 
• de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește condițiile în care anumite produse 

ecologice și în conversie care intră în UE și care prezintă un risc scăzut sau niciun risc specific pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau pentru mediu sunt 
exceptate de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră efectuate pentru verificarea 
conformității cu normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și locul 
în care urmează să fie efectuate controalele oficiale pentru astfel de produse care urmează să fie 
introduse pe piața UE; 

• de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124. Modificarea asigură 
faptul că Regulamentele (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 se aplică plantelor, produselor vegetale și 
altor obiecte aflate în prezent în domeniul lor de aplicare, inclusiv în cazul în care aceste mărfuri sunt 
produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de 
inspecție la frontieră în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848. 
- Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 din 21 octombrie de completare a Regulamentului (UE) 

2018/848 cu norme privind controalele oficiale în ceea ce privește transporturile de produse 
ecologice și de produse în conversie destinate importului în UE și privind certificatul de inspecție 
(JO L 461, 27.12.2021) 

Conținutul principal: 
• completarea actului de bază în ceea ce privește certificatul de inspecție și controalele oficiale efectuate 

de țările UE înainte de punerea în liberă circulație în UE a produselor ecologice originare din țări terțe; 
• dispozițiile privind informațiile care trebuie furnizate de o autoritate competentă, de o autoritate de 

control sau de un organism de control dintr-o țară terță cu privire la cazurile de neconformitate privind 
transporturile destinate importului în UE. 

Reglementări de punere în aplicare 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 din 19 august 2021 de stabilire a anumitor 

norme în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 privind certificatul eliberat operatorilor, 
grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile în UE de produse 
ecologice și în conversie și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control 
recunoscute în scopul conformității (JO L 297, 20.8.2021) 

Vă atragem atenția asupra faptului că acest act a fost modificat prin Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2021/2119 al Comisiei menționat anterior. 

Conținutul principal: 
• stabilirea dispozițiilor și a modelului de certificat eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și 

exportatorilor din țări terțe, precum și a listei autorităților de control și organismelor de control 
recunoscute din țări terțe, în conformitate cu articolul 46 din actul de bază. 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 din 21 octombrie 2021 privind documentele 
și notificările necesare pentru produsele ecologice și în conversie destinate importului în UE (JO 
L 461, 27.12.2021). 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj
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Conținutul principal: 
• dispoziții privind declarațiile și comunicările importatorilor, ale operatorilor responsabili de transporturi, 

ale primilor destinatari și ale destinatarilor pentru importul de produse din țări terțe în scopul 
introducerii acestor produse pe piața UE ca produse ecologice sau produse în conversie; 

• dispoziții privind notificarea de către autoritățile competente a neconformității suspectate sau 
constatate a transporturilor. 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 din 16 decembrie 2021 de stabilire, în 
temeiul Regulamentului (UE) 2018/848, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a 
organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în scopul importului de produse ecologice în UE (JO L 465, 
29.12.2021) 

Conținutul principal: 
• listele țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței și informațiile privind recunoașterea acestora, 

inclusiv categoriile specifice de produse; 
• lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței, precum și 

informații privind țările și categoriile de produse pentru care sunt recunoscute. 

În plus, vă rugăm să consultați informații specifice privind comerțul cu produse ecologice care fac 
obiectul unor acorduri specifice cu Chile, Elveția și Regatul Unit. 

2. Definitii aplicabile: 
„contaminare” înseamnă prezenţa sau crearea unui pericol;  
„apă potabilă” înseamnă apă care este conformă cu cerinţele minime prevăzute de Directiva 98/83/CE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (1);  
„apă de mare curată” înseamnă apă de mare naturală, artificială sau purificată ori apă sărată care nu 
conţine microorganisme, substanţe dăunătoare sau plancton marin toxic în cantităţi capabile să afecteze în 
mod direct sau indirect calitatea sanitară a produselor alimentare;  
„apă curată” înseamnă apă de mare curată și apă dulce de calitate similară;  
„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 
„ambalare” înseamnă introducerea unuia sau mai multor produse alimentare împachetate într-un al doilea 
recipient, precum și recipientul în sine;  
„recipient închis ermetic” înseamnă un recipient proiectat și realizat pentru a fi etanș la orice acţiuni 
vătămătoare; ▼B (1) JO L 330, 5.12.1998, p. 32, directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003. 02004R0852 — RO — 20.04.2009 — 002.006 — 4  
„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 
procedee; (n) „produse neprelucrate” înseamnă produsele alimentare care nu au fost prelucrate și include 
produsele care au fost divizate, separate, tranșate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, 
curăţate, decorticate, măcinate, răcite, îngheţate, congelate sau decongelate; ( 
„produse prelucrate” însemnă produsele alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor neprelucrate. 
Aceste produse pot să conţină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă caracteristici specifice 
„pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau de prelucrare a produselor ecologice ori în conversie 
sau orice altă operațiune efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea produsului inițial, cum 
ar fi sacrificarea, tranșarea, curățarea ori măcinarea, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în 
ceea ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 
„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 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_ro
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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 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. 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 formularului specific 

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

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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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 in conformitate cu 
relementarile nationale 

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. 

4. Descrierea unitatii: 
4.1 Informatii generale privind descrierea unitatii 
Avand in vedere articolul 10 Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 operatorul trebuie sa initieze și sa 
mentina o descriere a unitatii care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: 
A) 

➢ o descriere a unității de producție ecologică și/sau în conversie și, după caz, a unităților de producție 
neecologică și a activităților care urmează să fie desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/848; 

➢ măsurile relevante care trebuie luate la nivelul unității ecologice și/sau în conversie și/sau al incintelor 
și/sau activităților pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2018/848; 

➢ măsurile de precauție care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu produse sau substanțe 
neautorizate și măsurile de curățenie care trebuie întreprinse în cadrul etapelor de producție, pregătire și 
distribuție; 
B)confirmarea faptului că operatorii nu au fost certificați de un alt organism de control pentru activități 
desfășurate în aceeași țară terță, în ceea ce privește aceeași categorie de produse, inclusiv atunci când 
operatorii se implică în etape diferite de producție, pregătire și distribuție; 
D) un angajament semnat prin care operatorii se angajează: 

➢ să acorde autorității sau organismului de control acces la toate părțile tuturor unităților de producție și la 
toate incintele în scopul efectuări de controale, precum și la conturi și la documentele justificative relevante; 

➢ să ofere autorității de control sau organismului de control informațiile necesare în scopul efectuării de 
controale; 

➢ să prezinte, la cererea autorității de control sau a organismului de control, rezultatele propriilor programe de 
asigurare a calității; 

➢ să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii produselor și să facă schimb de informații 
relevante cu autoritatea de control sau cu organismul de control, în cazul în care o suspiciune de 
nerespectare a fost probată, o suspiciune de nerespectare nu poate fi exclusă sau a fost constatată o 
nerespectare care afectează integritatea produselor în cauză; 

➢ să accepte transferul dosarului de control în caz de schimbare a organismului de control sau a autorității de 
control sau, în cazul retragerii din producția ecologică, păstrarea dosarului de control timp de 5 ani de către 
ultima autoritate de control sau ultimul organism de control 

➢ să informeze imediat autoritatea de control sau organismul de control în cazul retragerii din producția 
ecologică; 

➢ în cazul în care subcontractanții operatorilor sunt supuși controalelor efectuate de diferite autorități de 
control sau organisme de control, să accepte schimbul de informații între respectivele autorități de control 
sau organisme de control; 

➢ să întreprindă activitățile în conformitate cu normele de producție ecologică; 
➢ să accepte aplicarea măsurilor corective stabilite de autoritatea de control sau organismul de control în caz 

de neconformități. 
 
4.2 Identificarea operatorului 

➢ Denumirea companiei si statutul juridic – se va anexa o copie a certificatului de inregistrare de la Registrul 
Comertului (pentru persoane juridice) respectiv o copie dupa Cartea de Identitate (pentru persoane fizice); 

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
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➢ Adresa sediului social si a tuturor locatiilor unde se desfașoara activitatea operatorului (atat ecologica cat si 
conventionala) – se va atașa o copie a Actului constatator din care sa reiasa cu claritate activitatea, locatiile 
şi adresele aferente (pentru persoane juridice) 

➢ Numele persoanei responsabile de agricultura ecologica si datele de contact (telefon, adresa e-mail); 
 
4.3 Domeniu solicitat pentru certificare 
Va trebui sa identificati activitatile relevante pentru care se solicita certificarea ecologica si sa completati 
informatiile solicitate. 

➢ PO-01-OC-F6 – Formular descrierea unitatii Prelucrare – in acest document vor completa operatorii cu 
urmatoarele activitati: 

➢ Procesare, depozitare, manipulare, distributie inclusiv intracomunitar, import si export 

4.4 Documente generale ce se vor anexa descrierii unitatii indiferent de tipul de activitate 
➢ Fișa de inregistrare a operatorului la DAJ, vizata de aceasta; 
➢ Organigrama societatii; 
➢ Copii dupa toate avizele şi autorizatiile prevazute de legislatia nationala - specifice activitatii; 
➢ Lista actuala a produselor/ sortimentelor/ lista articolelor actuale cu mentionarea produsului/produselor) 

pentru care se dorește obtinerea de certificate in agricultura ecologica; 
➢ Harta unitatii şi a anexelor; 

4.5 Informatii privind completarea formularului de descriere a unitatilor si documentele ce trebuie 
transmise la RINA SIMTEX odata cu contractul de control si certificare, inainte de controlulu initial si ori de 
cate ori sunt schimbari in descrierea unitatii furnizata initial. 

Unitati de procesare / manipulare / depozitare a produselor  

Informatia Descrierea informatiei Documentul de 
furnizat 

Date de 
identificare a 
unitatii  

➢ Denumire 
➢ Adresa completa sediu social 
➢ Adresa completa puncte de lucru  
➢ Obiectul de activitate 

CUI, 
Inregistrarea 
Registrul 
Comertului 
Avize si autorizatii 
de functionare 

Produsele 
realizate 

➢ Denumire 
➢ Cantitati produse 
➢ cantitatile comercializate pe an si numarul de tranzactii 

Lista produselor 

Descrierea 
produselor 

➢ Ingrediente, 
➢ aditivi  
➢ auxiliari tehnologici: 
➢ ambalaje si materiale de ambalat 
➢  furnizori, 
➢ status,  
➢ certificate,  
➢ cantitati. 

Retetele produselor 

Descrierea unitatii ➢ instalatiile utilizate pentru receptia, procesarea, 
ambalarea, etichetarea și depozitarea produselor 
agricole inainte și dupa operatiunile aferente, 

➢ fluxurile tehnologice 
➢ produse realizate  
➢ procedurile aplicabile pentru fiecare operatie 

Lista produselor 
retete 
Proceduri de 
identificare a etapelor 
critice de procesare 
- lotizare si 
trasabilitate 
- etichetare 
Planurile unitatilor 

Masuri de 
prevenire a 
contaminarii si 
metode de 

➢ Procesare 
➢ Transport 
➢ Depozitare  

Proceduri de  
➢ receptie 
➢ separare si evitarea 

contaminarii 
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separare produselor ecologice 

măsurile relevante 
care trebuie luate 
la nivelul unității 
ecologice și/sau în 
conversie și/sau al 
incintelor și/sau 
activităților pentru 
a asigura 
conformitatea cu 
Regulamentul 
(UE) 2018/848; 
 

 
(a)respectarea sistemelor și a ciclurilor naturii și 
susținerea și îmbunătățirea stării solului, a apei și a 
aerului, a sănătății plantelor și animalelor și a 
echilibrului dintre ele; 
 
(b)menținerea elementelor peisajului natural, precum 
siturile de patrimoniu natural; 
 
(c)utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor 
naturale, precum apa, solul, materia organică și aerul; 
 
(d)producerea unei varietăți extinse de alimente de 
înaltă calitate și de alte produse agricole și de 
acvacultură care răspund cererii consumatorilor pentru 
bunuri care sunt produse prin utilizarea unor procese 
care nu dăunează mediului, sănătății umane, sănătății 
plantelor sau sănătății și bunăstării animalelor; 
 
(e)asigurarea integrității producției ecologice în toate 
etapele producției, pregătirii și distribuției alimentelor și 
a hranei pentru animale; 
 
(f)proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor 
biologice, pe baza unor sisteme ecologice care 
utilizează resurse naturale interne sistemului de 
gestionare, prin metode care: 
 
(i)utilizează organisme vii și metode de producție 
mecanice; 
 
(ii)practică cultivarea de culturi legată de soluri și 
producția animalieră legată de terenuri sau practică 
acvacultura cu respectarea principiului exploatării 
durabile a resurselor acvatice; 
 
(iii)exclud utilizarea OMG-urilor și a produselor obținute 
din OMG-uri și a produselor obținute prin OMG-uri, 
altele decât medicamentele veterinare; 
 
(iv)se bazează pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de 
măsuri de precauție și preventive, după caz; 
 
(g)limitarea utilizării de factori de producție externi; în 
cazul în care sunt necesari factori de producție externi 
sau nu există practicile și metodele de gestionare 
adecvate menționate la litera (f), respectivii factori de 
producție externi se limitează la: 
 
(i)factori proveniți din producția ecologică; în cazul 
materialului de reproducere a plantelor, ar trebui să se 
acorde prioritate varietăților selectate pentru 
capacitatea lor de a răspunde nevoilor și obiectivelor 
specifice ale agriculturii ecologice; 
 
(ii)substanțe naturale sau substanțe derivate în mod 

Registru actualizat al 
tuturor operațiunilor 
efectuate și al tuturor 
cantităților prelucrate; 



 

9 
REGULI-4-OC/14.01.2022 

 

natural; 
 
(iii)îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută; 

măsurile de 
precauție care 
trebuie întreprinse 
pentru a reduce 
riscul contaminării 
cu produse sau 
substanțe 
neautorizate și 
măsurile de 
curățenie care 
trebuie întreprinse 
în cadrul etapelor 
de producție, 
pregătire și 
distribuție; 

(1)   Pentru a evita contaminarea cu produse sau 

substanțe neautorizate în conformitate cu articolul 9 

alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în 

producția ecologică, operatorii iau următoarele măsuri 

de precauție în fiecare etapă a producției, pregătirii și 

distribuției: 

(a) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate 

pentru a identifica riscurile de contaminare a 

producției și a produselor ecologice cu produse sau 

substanțe neautorizate, inclusiv identificarea 

sistematică a etapelor procedurale esențiale; 

(b) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate 

pentru a evita riscurile de contaminare a producției și 

a produselor ecologice cu produse sau substanțe 

neautorizate; 

(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu 

regularitate; și 

(d) respectă alte cerințe relevante din prezentul 

regulament, care asigură separarea produselor 

ecologice, în conversie și neecologice. 

(2)   În cazul în care un operator suspectează, din 

cauza prezenței unui produs sau a unei substanțe 

neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul 

paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, într-un 

produs care este conceput pentru a fi utilizat sau 

comercializat ca produs ecologic sau în conversie, că 

acesta din urmă nu respectă prezentul regulament, 

operatorul: 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs 

ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în 

producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi 

exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în 

cazul în care nu poate fi exclusă, informează imediat 

autoritatea competentă relevantă sau, după caz, 

autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentându-i elementele disponibile, după 

caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă 

relevantă sau, după caz, cu autoritatea de control ori 

cu organismul de control relevant la identificarea și 

Registru actualizat al 
tuturor operațiunilor 
efectuate și al tuturor 
cantităților prelucrate; 
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verificarea motivelor pentru prezența produselor sau 

substanțelor neautorizate. 

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare 

pentru a stabili norme uniforme care să specifice: 

(a) etapele procedurale care trebuie urmate de 

operatori, în conformitate cu alineatul (2) literele (a)-

(e), și documentele relevante care trebuie furnizate 

de aceștia; 

(b) măsurile proporționale și corespunzătoare care 

trebuie adoptate și revizuite de către operatori pentru 

a identifica și evita riscurile de contaminare, în 

conformitate cu alineatul (1) literele (a)-(c) 
 

Inputuri ➢ denumire material/serviciu (ingrașamintele, insecticide, 
rodenticide, erbicid, aditivii și auxiliarii tehnologici 
folositi, Aditivii pentru hrana animalelor și suplimente, 
Seminte si material de inmultire vegetativ; Ingrediente 
conventionale; Substante de igienizare folosite. 

➢ denumire furnizor 
➢ statul acestuia 
➢ cantitati intrate 
➢ data  

Lista inputuri 
folosite in unitate, 
facturi de achizitie, 
fise tehnice, 
etichete, declaratii, 
certificate etc 
 

Activitati 
subcontractate 

➢ lista subcontractantilor,  
➢ descrierea activitatii/  
➢ activitatilor desfașurate de aceștia, precum si o indicatie 

a OC sub rezerva carora se afla 

Lista 
subcontractantilor 

 ➢   

 ➢   

 
Orice nou input ce se dorește a fi folosit, se va transmite catre RINA SIMTEX pentru aprobare! 

Nerespectarea celor descrise mai sus, va duce la identificarea unor neconformitati! 

II. INFORMATII SPECIFICE 
1. COLECTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1698  
b) natura produselor și cantitățile de produse aflate în spații de depozitare, inclusiv în momentul controlului 
fizice la fața locului; 
(c) natura produselor și cantitățile de produse care au părăsit unitatea operatorilor și pentru a fi livrate în 
localurile sau în spațiile de depozitare ale destinatarului; 
d) în cazul operatorilor care cumpără sau vând produse fără a le depozita sau manipula fizic, natura 
produselor și cantitățile de produse care au fost cumpărate și vândute; 
(c) în cazurile în care produsele ecologice, în conversie și neecologice sunt colectate simultan de către 
operatori, sunt preparate ori depozitate în aceeași unitate, zonă sau spații de preparare sau sunt 
transportate către alți operatori ori alte unități, verificarea registrelor și a măsurilor, procedurilor sau 
mecanismelor instituite pentru a se asigura că operațiunile sunt efectuate separat în spațiu sau în timp, că 
sunt puse în aplicare măsuri adecvate de curățenie și măsuri pentru a preveni substituirea produselor, că 
produsele ecologice și în conversie sunt identificate în orice moment, că produsele ecologice, în conversie 
și neecologice sunt depozitate, înainte și după operațiunile de pregătire, în mod separat în spațiu sau în 
timp unele de altele, precum și că s-a asigurat trasabilitatea la centrul de colectare pentru fiecare lot aferent 
parcelelor de teren individuale. 

COLECTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR (ANEXA III 

Regulament. (UE) nr. 848/2018) 

a.   Colectarea produselor și transportul către unitățile de pregătire 
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Operatorii pot efectua colectarea simultană a produselor ecologice, în conversie și neecologice numai în 

cazul în care se iau măsuri corespunzătoare pentru a se evita orice posibil amestec sau schimb între 

produsele ecologice, în conversie și neecologice și pentru a se garanta identificarea produselor ecologice 

și în conversie. Operatorul ține la dispoziția organismului de control sau a autorității de control informațiile 

referitoare la zilele, orele și circuitul de colectare, precum și la data și ora primirii produselor. 

b.   Ambalarea și transportul produselor către alți operatori sau alte unități 
  Informațiile care trebuie furnizate  
. Punctul 2.1. din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848:  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). 

 

Informațiile menționate la literele (a)-(d) pot fi prezentate și 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. 
 
Închiderea ambalajelor, a recipientelor sau a vehiculelor nu este obligatorie în cazul în care: 

(a) transportul se efectuează direct între doi operator, ambii făcând obiectul sistemului de control privind 

producția ecologică; 

(b) transportul include numai produse ecologice sau numai produse în conversie; 

(c) produsele sunt însoțite de un document care furnizează informațiile prevăzute la punctul 2.1; și 

(d) atât operatorul care expediază, cât și operatorul destinatar țin la dispoziția organismului de control 

sau a autorității de control registre cu privire la operațiunile de transport respective. 
 

e.   Recepția produselor de la alți operatori de unități 

La recepția unui produs ecologic sau în conversie, operatorul verifică închiderea ambalajului, a recipientului 

sau a vehiculului în cazurile în care acest lucru este necesar, precum și prezența indicațiilor prevăzute în 

secțiunea 2. 

Operatorul compară informațiile de pe eticheta menționată în secțiunea 2 cu informațiile din documentele 

de însoțire. Rezultatul acestor verificări se menționează în mod explicit în registrele menționate la 

articolul 34 alineatul (5). 

f.   Norme speciale referitoare la recepția produselor dintr-o țară terță 

Dacă se importă produse ecologice sau în conversie dintr-o țară terță, acestea se transportă în ambalaje 

sau recipiente corespunzătoare, închise într-un mod care să împiedice înlocuirea conținutului și prevăzute 

cu datele de identificare ale exportatorului și cu oricare alte mărci și numere care servesc la identificarea 

lotului, iar acestea sunt însoțite de certificatul de control pentru importul din țări terțe, după caz. 

La recepția unui produs ecologic sau în conversie importat dintr-o țară terță, persoana fizică sau juridică 

destinatară a transportului importat și care îl recepționează în vederea pregătirii ulterioare sau a 

comercializării verifică închiderea ambalajului sau a recipientului și, în cazul produselor importate în 

conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (iii), verifică dacă certificatul de inspecție 
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menționat la articolul respectiv vizează tipul de produs conținut de transport. Rezultatul acestei verificări se 

precizează în mod explicit în registrele menționate la articolul 34 alineatul (5). 

g.   Depozitarea produselor 
Zonele de depozitare a produselor se gestionează în așa fel încât să se asigure identificarea loturilor și să 
se evite orice amestec sau orice contaminare cu produse sau substanțe care nu sunt conforme cu normele 
de producție ecologică. Produsele ecologice și în conversie se pot identifica în mod clar în orice moment. 

Este interzisă depozitarea altor factori de producție, reprezentând produse sau substanțe, decât cei 
autorizați în temeiul articolelor 9 și 24 pentru utilizare în producția ecologică în unitățile de producție 
vegetală și animalieră ecologică sau în conversie.   
 
În cazul în care operatorii manipulează produse ecologice, în conversie și neecologice în orice combinație, 
iar produsele ecologice sau în conversie sunt depozitate în spații de depozitare în care sunt depozitate și 
alte produse agricole sau alimentare: 
(a) produsele ecologice sau în conversie se păstrează separat de celelalte produse agricole sau 
alimentare; 
(b) se iau toate măsurile pentru a se asigura identificarea transporturilor și pentru a se evita amestecurile 
sau schimburile între produse ecologice, în conversie și neecologice; 
(c) înainte de depozitarea produselor ecologice sau în conversie, s-au luat măsuri adecvate de curățare 
a căror eficacitate a fost verificată, iar operatorii țin registre cu privire la operațiunile respective. 
Pentru curățare și dezinfecție se folosesc în spațiile de depozitare numai produsele pentru curățare și 
dezinfecție autorizate în temeiul articolului 24 pentru folosire în producția ecologică. 
 
2. PRELUCRAREA ALIMENTELOR ECOLOGICE  
a. Principii specifice aplicabile prelucrării alimentelor ecologice (Articolul 7 Regulament (UE) 
nr.848/2018) 

Producția de alimente ecologice prelucrate se bazează, în special, pe următoarele principii specifice: 

(1) producția de alimente ecologice din ingrediente agricole ecologice; 

(2)   restricționarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcții preponderent 

tehnologice și organoleptice, precum și a micronutrienților și a adjuvanților tehnologici, astfel încât 

aceste elemente să fie utilizate în cea mai mică măsură și doar în cazuri de nevoie tehnologică esențială 

sau în scopuri nutriționale speciale; 

(3)    excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în eroare în privința 

adevăratei naturi a produsului; 

(4)    prelucrarea atentă a alimentelor ecologice, de preferință prin metode biologice, mecanice și fizice; 

(5)   excluderea alimentelor care conțin sau sunt alcătuite din nanomateriale fabricate. 

b. Norme de producție privind alimentele prelucrate (Articolul 16 Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Operatorii care produc alimente prelucrate respectă, în special, normele detaliate de producție 

prevăzute în anexa II partea IV și în orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) din prezentul 

articol. 

(2)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctului 1.4 din anexa II partea IV în ceea ce privește măsurile de precauție și măsurile preventive care 

trebuie luate de operatori; 

(b) punctului 2.2.2 din anexa II partea IV în ceea ce privește tipul și compoziția produselor și substanțelor a 

căror utilizare în alimentele prelucrate este permisă, precum și condițiile în care pot fi folosite; 

(c) punctului 2.2.4 din anexa II partea IV în ceea ce privește calcularea procentului de ingrediente agricole 

menționat la articolul 30 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) și litera (b) punctul (i), inclusiv aditivii alimentari 

autorizați în temeiul articolului 24 pentru utilizare în producția ecologică, care sunt considerați 

ingrediente agricole în sensul unui astfel de calcul. 
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Actele delegate respective nu includ posibilitatea de a utiliza substanțe aromatizante sau preparate 

aromatizante care nu sunt nici naturale, în sensul articolului 16 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul 

(CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (51), și nici ecologice. 

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește tehnicile autorizate în prelucrarea 

produselor alimentare. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată 

la articolul 55 alineatul (2). 

c. Autorizarea produselor și a substanțelor pentru utilizare în producția ecologică (Articolul 24 

Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Comisia poate autoriza anumite produse și substanțe pentru a fi utilizate în producția ecologică, 

incluzând toate produsele și substanțele astfel autorizate pe liste supuse restricțiilor, în următoarele 

scopuri: 

(a) ca substanțe active care să fie utilizate în produse de protecție a plantelor; 

(b) ca îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți; 

(c) ca materii prime pentru hrana pentru animale de origine vegetală sau animală ori provenite din alge sau 

drojdie sau ca materii prime pentru hrana pentru animale de origine microbiană ori minerală; 

(d) ca aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici; 

(e) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, a cuștilor, a rezervoarelor, a bazinelor lungi 

(raceways), a clădirilor sau a instalațiilor utilizate pentru producția animalieră; 

(f) ca produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și a instalațiilor utilizate pentru producția vegetală, 

inclusiv pentru depozitarea într-o exploatație agricolă; 

(g) ca produse de curățare și dezinfectare a spațiilor de prelucrare și depozitare. 

d.   În plus față de produsele și substanțele autorizate în conformitate cu alineatul (1), Comisia poate 

autoriza anumite produse și substanțe pentru a fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate și 

de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale, incluzând toate produsele și substanțele astfel 

autorizate pe liste supuse restricțiilor, în următoarele scopuri: 

(1) ca aditivi pentru alimente și adjuvanți tehnologici; 

(2) ca ingrediente agricole neecologice care se utilizează pentru producția de alimente ecologice prelucrate; 

(3) ca adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie. 

e.   Autorizarea produselor și substanțelor menționate la alineatul (1) pentru utilizarea în producția 

ecologică se face cu respectarea principiilor stabilite în capitolul II și cu îndeplinirea criteriilor următoare, 

care se evaluează în ansamblu: 

(a) produsele și substanțele respective sunt esențiale pentru menținerea producției și pentru utilizarea 

prevăzută; 

(b) toate produsele și substanțele respective sunt de origine vegetală, animală, microbiană ori minerală sau 

provenite din alge, cu excepția cazurilor în care produsele sau substanțele provenite din astfel de surse 

nu sunt disponibile în cantități sau la calități suficiente sau dacă nu există alternative; 

(e) în cazul produselor menționate la alineatul (1) literele (c) și (d): 

(iii) utilizarea de materii prime neecologice, de origine vegetală sau animală, pentru hrana pentru animale 

este necesară deoarece materiile prime pentru hrana pentru animale, de origine vegetală sau 

animală, produse în conformitate cu normele de producție ecologică nu sunt disponibile în cantitate 

suficientă; 

(iv) utilizarea de mirodenii, plante aromatice și melase neecologice este necesară deoarece produsele 

respective nu sunt disponibile în formă ecologică, trebuie să fie produse sau pregătite fără solvenți 

chimici și utilizarea lor este limitată la 1 % din rația de hrană pentru o anumită specie, calculată anual 

ca procent din substanța uscată din hrana pentru animale de origine agricolă. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr51-L_2018150RO.01000101-E0051
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f.   Autorizarea produselor și substanțelor menționate la alineatul (2) pentru utilizarea în producția de 

alimente ecologice prelucrate sau pentru producția de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru 

animale se face cu respectarea principiilor stabilite în capitolul II și cu îndeplinirea criteriilor următoare, care 

se evaluează în ansamblu: 

(a) nu sunt disponibile produse sau substanțe alternative autorizate în conformitate cu prezentul articol sau 

tehnologii conforme cu prezentul regulament; 

(b) fără recurgerea la aceste produse și substanțe, ar fi imposibilă producerea sau conservarea alimentelor 

sau îndeplinirea anumitor cerințe referitoare la regimul alimentar prevăzute în temeiul legislației Uniunii; 

(c) se găsesc în natură și este posibil să fi făcut obiectul unor procese exclusiv mecanice, fizice, biologice, 

enzimatice sau microbiene, cu excepția cazului în care produsele sau substanțele din astfel de surse nu 

sunt disponibile în cantități sau la calități suficiente; 

(d) ingredientul ecologic nu este disponibil în cantități suficiente. 

h.   Autorizarea utilizării unor produse și substanțe obținute prin sinteză chimică în conformitate cu 

alineatele (1) și (2) de la prezentul articol este limitată strict la cazurile în care utilizarea factorilor de 

producție externi menționați la articolul 5 litera (g) ar contribui la impacturi inacceptabile asupra mediului. 

i. Autorizarea de către statele membre a unor ingrediente agricole neecologice pentru alimente 

ecologice prelucrate (Articolul 25 Regulament  (UE) nr. 848/2018) 

(1)   În cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura accesul la anumite ingrediente agricole și în 

cazul în care astfel de ingrediente nu sunt disponibile sub formă ecologică în cantitate suficientă, un stat 

membru poate, la cererea unui operator, să autorizeze cu titlu provizoriu utilizarea de ingrediente agricole 

neecologice pentru producția de alimente ecologice prelucrate pe teritoriul său pentru o perioadă de maxim 

șase luni. Autorizația respectivă se aplică tuturor operatorilor din statul membru respectiv. 

(2)   Statul membru notifică de îndată Comisiei și celorlalte state membre, prin intermediul unui sistem 

informatic care permite schimbul de documente și de informații pus la dispoziție de Comisie, orice 

autorizație acordată pentru teritoriul său în conformitate cu alineatul (1). 

(3)   Statul membru poate prelungi autorizația prevăzută la alineatul (1) de maximum două ori, de fiecare 

dată pentru o perioadă de șase luni, dacă niciun alt stat membru nu a formulat obiecții indicând, prin 

intermediul sistemului menționat la alineatul (2), că astfel de ingrediente sunt disponibile sub formă 

ecologică în cantități suficiente. 

(4)   O autoritate de control sau un organism de control recunoscut în conformitate cu articolul 46 

alineatul (1) poate acorda o autorizație provizorie, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul 

articol, pentru o perioadă de maximum șase luni operatorilor din țări terțe care solicită o astfel de autorizație 

și care fac obiectul controalelor efectuat de autoritatea de control sau organismul de control respectiv, cu 

respectarea condițiilor de la alineatul menționat în țara terță în cauză. Autorizația poate fi prelungită de 

maximum două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de șase luni. 

(5)   În cazul în care, după două prelungiri ale autorizației provizorii, un stat membru consideră, pe baza 

unor informații obiective, că disponibilitatea unor astfel de ingrediente sub formă ecologică rămâne 

insuficientă pentru a satisface nevoile calitative și cantitative ale operatorilor, acesta poate înainta o 

solicitare Comisiei în conformitate cu articolul 24 alineatul (7). 
 
3. Interzicerea utilizării OMG-urilor (Articolul 11 Regulament. (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Se interzice utilizarea în producția ecologică a OMG-urilor și a produselor obținute din OMG-uri și a 

produselor obținute prin OMG-uri în alimente sau în hrana pentru animale sau ca alimente, hrană pentru 

animale, adjuvanți tehnologici, produse de protecție a plantelor, îngrășăminte, amelioratori de sol, material 

de reproducere a plantelor, microorganisme sau animale. 
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(2)   În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește OMG-urile și produsele obținute din 

OMG-uri și destinate alimentelor sau hranei pentru animale, operatorii se pot baza pe etichetele unui 

produs care au fost aplicate sau furnizate în temeiul Directivei 2001/18/CE, al Regulamentului (CE) 

nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (49) sau al Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului (50) sau pe orice alt document de însoțire a acestuia. 

(3)   Operatorii pot presupune că în producția alimentelor sau a hranei pentru animale achiziționate nu s-au 

folosit OMG-uri sau produse obținute din OMG-uri atunci când astfel de produse nu au o etichetă aplicată 

sau furnizată sau nu sunt însoțite de un document furnizat în conformitate cu actele legislative menționate 

la alineatul (2), cu excepția cazului în care au obținut alte informații indicând faptul că etichetarea 

produselor respective nu este în conformitate cu actele legislative menționate. 

(4)   În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește produsele care nu sunt 

reglementate de alineatele (2) și (3), operatorii care utilizează produse neecologice achiziționate de la terți 

solicită vânzătorului să confirme faptul că produsele respective nu au fost obținute din OMG-uri sau prin 

OMG-uri. 

4. Norme de producție privind drojdia utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale (Articolul 19 
Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Operatorii care produc drojdie destinată utilizării ca aliment sau ca hrană pentru animale respectă în 

special normele de producție detaliate prevăzute în partea VII din anexa II. 

(2)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare a 

punctului 1.3 din anexa II partea VII prin adăugarea de norme detaliate suplimentare referitoare la 

producția de drojdie sau prin modificarea respectivelor norme adăugate. 

Partea VII: Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale 

Pe lângă normele de producție generale stabilite la articolele 9, 11, 16, 17 și 19, normele stabilite în 

prezenta parte se aplică producției ecologice de drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale. 

1.   Cerințe generale  

1.1. Pentru producția de drojdie ecologică se utilizează numai substraturi produse în mod ecologic. Cu toate 
acestea, până la 31 decembrie 2023, se permite adăugarea de până la 5 % extras sau autolizat de 
drojdie neecologic (calculat ca greutate a materiei uscate) la substrat pentru producerea de drojdie 
ecologică, atunci când operatorii nu pot obține extras sau autolizat de drojdie din producție ecologică.  

1.2. Alimentele ecologice sau hrana ecologică pentru animale nu conțin concomitent drojdie ecologică și 
drojdie neecologică.  

1.3. La producerea, prepararea și elaborarea drojdiei ecologice se pot folosi următoarele produse și 
substanțe: 

(a) adjuvanții tehnologici autorizați în temeiul articolului 24 pentru utilizare în producția ecologică; 

(b) produsele și substanțele menționate la punctul 2.2.2 literele (a), (b) și (e) din partea IV. 
  

1.4. Pentru curățare și dezinfecție se folosesc numai produsele de curățare și dezinfecție autorizate în 
temeiul articolului 24 pentru folosire în prelucrare. 

5. Norme de producție privind vinul  
(Articolul 18 Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Operatorii care produc produse în sectorul vitivinicol respectă în special normele de producție detaliate 

prevăzute în partea VI din anexa II. 

(2)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de modificare a: 

(a) punctului 3.2 din anexa II partea VI prin adăugarea unor practici, procese și tratamente enologice 

suplimentare care sunt interzise sau prin modificarea respectivelor elemente adăugate; 

(b) punctului 3.3 din anexa II partea VI. 

Partea VI: Vinul 

1.   Domeniul de aplicare  

1.1. În plus față de normele generale de producție prevăzute la articolele 9, 10, 11, 16 și 18, normele 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr49-L_2018150RO.01000101-E0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr50-L_2018150RO.01000101-E0050
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stabilite în prezenta parte se aplică producției ecologice a produselor din sectorul vitivinicol, astfel 

cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.  

1.2. Se aplică Regulamentele (CE) nr. 606/2009 (9) și (CE) nr. 607/2009 (10) ale Comisiei, cu excepția 

cazului în care există dispoziții contrare explicite în prezenta parte. 

2.   Utilizarea anumitor produse și substanțe  

2.1. Produsele din sectorul vitivinicol se obțin din materii prime ecologice.  

2.2. Numai produsele și substanțele autorizate în temeiul articolului 24 pentru utilizare în producția 

ecologică pot fi folosite la fabricarea produselor din sectorul vitivinicol, inclusiv în cursul practicilor 

enologice, al proceselor și al tratamentelor, cu respectarea condițiilor și a restricțiilor stabilite în 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și, în special, în anexa I A la 

ultimul regulament menționat. 

3.   Practici enologice și restricții  

3.1. Fără a se aduce atingere secțiunilor 1 și 2 din prezenta parte și interdicțiilor și restricțiilor specifice 

prevăzute la punctele 3.2, 3.3 și 3.4, sunt permise numai practicile, procesele și tratamentele 

enologice utilizate înainte de data de 1 august 2010, ținând cont inclusiv de restricțiile prevăzute la 

articolul 80 și la articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și la 

articolele 3, 5-9 și 11-14 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și în anexele la regulamentele 

respective.  

3.2. Se interzice utilizarea următoarelor practici, procese și tratamente enologice: 

(a) concentrarea parțială prin răcire, în conformitate cu partea I secțiunea B.1 litera (c) din anexa VIII 

la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; 

(b) eliminarea anhidridei sulfuroase prin procedee fizice, în conformitate cu punctul 8 din anexa I A la 

Regulamentul (CE) nr. 606/2009; 

(c) tratarea prin electrodializă pentru a se asigura stabilizarea tartrică a vinului, în conformitate cu 

punctul 36 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009; 

(d) dezalcoolizarea parțială a vinului în conformitate cu punctul 40 din anexa I A la Regulamentul 

(CE) nr. 606/2009; 

(e) tratamentul cu schimbători de cationi pentru asigurarea stabilizării tartrice a vinului, în 

conformitate cu punctul 43 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009. 
  

3.3. Utilizarea următoarelor practici, procese și tratamente enologice este permisă în următoarele 

condiții: 

(a) tratamente termice în conformitate cu punctul 2 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009, 

cu condiția ca temperatura să nu depășească 75 °C; 

(b) centrifugări și filtrări cu sau fără agent de filtrare inert, în conformitate cu punctul 3 din anexa I A la 

Regulamentul (CE) nr. 606/2009, cu condiția ca mărimea porilor să nu fie mai mică de 

0,2 micrometri. 
  

3.4. Orice modificare introdusă după 1 august 2010 în ceea ce privește practicile, procesele și 

tratamentele enologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau în Regulamentul (CE) 

nr. 606/2009 poate fi aplicată în producția ecologică de vin numai după includerea măsurilor 

respective astfel cum prevede prezenta secțiune și, dacă este necesar, după efectuarea unei 

evaluări în conformitate cu articolul 24 din prezentul regulament. 
 

6. Obligații și acțiuni în cazul suspiciunii de nerespectare (Articolul 27 Regulament (UE) nr. 848/2018) 

În cazul în care un operator suspectează că un produs pe care l-a produs, pregătit, importat sau pe care l-a 

primit de la un alt operator nu respectă cerințele prezentului regulament, operatorul respectiv, sub rezerva 

articolului 28 alineatul (2): 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr9-L_2018150RO.01005701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr10-L_2018150RO.01005701-E0010
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(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în 

producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu poate fi exclusă, informează imediat 

autoritatea competentă relevantă sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentând elementele disponibile, după caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă relevantă sau, după caz, cu autoritatea de control ori cu 

organismul de control relevant în cadrul verificării și identificării motivelor de nerespectare suspectată. 

7. Măsuri de precauție pentru a evita prezența produselor și substanțelor neautorizate (Articolul 28 

Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Pentru a evita contaminarea cu produse sau substanțe neautorizate în conformitate cu articolul 9 

alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, operatorii iau următoarele măsuri de 

precauție în fiecare etapă a producției, pregătirii și distribuției: 

(a) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a identifica riscurile de contaminare a 

producției și a produselor ecologice cu produse sau substanțe neautorizate, inclusiv identificarea 

sistematică a etapelor procedurale esențiale; 

(b) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a evita riscurile de contaminare a producției și 

a produselor ecologice cu produse sau substanțe neautorizate; 

(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu regularitate; și 

(d) respectă alte cerințe relevante din prezentul regulament, care asigură separarea produselor ecologice, 

în conversie și neecologice. 

(2)   În cazul în care un operator suspectează, din cauza prezenței unui produs sau a unei substanțe 

neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, 

într-un produs care este conceput pentru a fi utilizat sau comercializat ca produs ecologic sau în conversie, 

că acesta din urmă nu respectă prezentul regulament, operatorul: 

(a) identifică și izolează produsul în cauză; 

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată; 

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în 

producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi exclusă; 

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu poate fi exclusă, informează imediat 

autoritatea competentă relevantă sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control 

relevant, prezentându-i elementele disponibile, după caz; 

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă relevantă sau, după caz, cu autoritatea de control ori cu 

organismul de control relevant la identificarea și verificarea motivelor pentru prezența produselor sau 

substanțelor neautorizate. 

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili norme uniforme care să specifice: 

(a) etapele procedurale care trebuie urmate de operatori, în conformitate cu alineatul (2) literele (a)-(e), și 

documentele relevante care trebuie furnizate de aceștia; 

(b) măsurile proporționale și corespunzătoare care trebuie adoptate și revizuite de către operatori pentru a 

identifica și evita riscurile de contaminare, în conformitate cu alineatul (1) literele (a)-(c). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată 

la articolul 55 alineatul (2). 

8. Măsurile care trebuie luate în cazurile de prezență a unor produse sau substanțe neautorizate 

(Articolul 29 Regulament (UE) nr. 848/2018) 

(1)   Atunci când autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori organismul de control 

primește informații probate cu privire la prezența unor produse sau substanțe neautorizate în temeiul 
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articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică sau a fost informată de un 

operator în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) sau detectează astfel de produse ori substanțe într-un 

produs ecologic sau în conversie: 

(a) efectuează imediat o anchetă oficială în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625, cu scopul de a 

stabili sursa și cauza în vederea verificării respectării articolului 9 alineatul (3) primul paragraf și a 

articolului 28 alineatul (1); o astfel de anchetă trebuie finalizată cât mai curând posibil, într-un termen 

rezonabil, și trebuie să tină seama de durabilitatea produsului și de complexitatea cazului; 

(b) interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în cauză ca produse ecologice sau în 

conversie cât și utilizarea lor în producția ecologică, în așteptarea rezultatelor anchetei, astfel cum se 

menționează la litera (a). 

(2)   Produsul în cauză nu se comercializează ca produs ecologic ori în conversie și nu se utilizează în 

producția ecologică în cazul în care autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori 

organismul de control a stabilit că operatorul respectiv: 

(a) a utilizat produse sau substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru 

utilizare în producția ecologică; 

(b) nu a luat măsurile de precauție menționate la articolul 28 alineatul (1); sau 

(c) nu a luat măsuri ca urmare a solicitărilor anterioare relevante din partea autorităților competente, a 

autorităților de control sau a organismelor de control. 

(3)   Operatorului în cauză i se acordă posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la rezultatele 

anchetei menționate la alineatul (1) litera (a). Autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control 

sau organismul de control ține un registru al anchetei efectuate. 

În cazul în care este necesar, operatorul în cauză ia măsurile corective necesare pentru evitarea unei 

viitoare contaminări. 

9. Norme de producție referitoare la alimentele prelucrate Partea IV:  Regulament (UE) nr. 848/2018) 

Pe lângă normele generale de producție stabilite la articolele 9, 11 și 16, normele stabilite în prezenta parte 

se aplică producției ecologice de alimente prelucrate. 

1.   Cerințe generale pentru producția de alimente prelucrate 

1.1.   Aditivii alimentari, adjuvanții tehnologici și alte substanțe și ingrediente folosite la prelucrarea 

alimentelor, precum și orice practică de prelucrare aplicată, cum ar fi afumarea, respectă principiile bunelor 

practici de fabricație (6). 

1.2.   Operatorii care produc alimente prelucrate stabilesc și actualizează proceduri corespunzătoare 

bazate pe o identificare sistematică a etapelor esențiale ale prelucrării. 

1.3.   Aplicarea procedurilor menționate la punctul 1.2 asigură că produsele prelucrate obținute din 

producție respectă prezentul regulament în orice moment. 

1.4.   Operatorii respectă și pun în aplicare procedurile menționate la punctul 1.2 și fără a aduce atingere 

articolului 28, în special: 

(a) iau măsuri de precauție; 

(b) implementează măsuri de curățare adecvate, monitorizează eficacitatea acestora și țin registre privind 

operațiunile în cauză; 

(c) garantează faptul că produsele neecologice nu sunt introduse pe piață cu o indicație referitoare la 

producția ecologică. 

1.5.   Pregătirea produselor ecologice prelucrate, în conversie și neecologice se efectuează separat în timp 

sau în spațiu. Dacă în unitatea de pregătire în cauză se pregătesc sau se depozitează produse ecologice, 

în conversie și neecologice, în orice combinație, operatorul: 

(a) informează autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea sau organismul de control în consecință; 

(b) efectuează în mod continuu operațiunile până la încheierea unui ciclu de producție, separate în spațiu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr6-L_2018150RO.01005701-E0006
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sau în timp de operațiuni similare efectuate asupra oricărui alt tip de produse (ecologice, în conversie 

sau neecologice); 

(c) înainte și după operațiuni, depozitează produsele ecologice, în conversie și neecologice separat unele 

de celelalte în spațiu sau în timp; 

(d) ține disponibil un registru actualizat al tuturor operațiunilor efectuate și al tuturor cantităților prelucrate; 

(e) ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor și pentru evitarea amestecurilor sau a 

schimburilor între produse ecologice, în conversie și neecologice; 

(f) efectuează operațiuni asupra produselor ecologice sau în conversie numai după o curățare 

corespunzătoare a echipamentelor de producție. 

1.6.   Nu se utilizează produse, substanțe și tehnici care reconstituie proprietăți ce se pierd în timpul 

prelucrării și al depozitării alimentelor ecologice, care corectează rezultatele neglijenței în prelucrarea 

alimentelor ecologice sau care pot induce în eroare în alt fel în privința adevăratei naturi a produselor 

destinate să fie comercializate ca alimente ecologice. 

2.   Cerințe detaliate pentru producția de alimente prelucrate 

2.1.   Se aplică următoarele condiții compoziției alimentelor ecologice prelucrate: 

(a) produsul este obținut în principal din ingrediente agricole sau din produse destinate utilizării ca alimente, 

enumerate în anexa I; pentru a stabili dacă un produs este obținut în principal din produsele respective, 

nu se iau în considerare adaosul de apă și de sare; 

(b) un ingredient ecologic nu este prezent împreună cu același ingredient sub formă neecologică; 

(c) un ingredient în conversie nu este prezent împreună cu același ingredient sub formă ecologică sau 

neecologică. 

2.2.   Utilizarea anumitor produse și substanțe în prelucrarea alimentelor 

2.2.1. Aditivii alimentari, adjuvanții tehnologici și ingredientele agricole neecologice autorizate în temeiul 

articolului 24 sau 25pentru utilizare în producția ecologică, precum și produsele și substanțele 

menționate la punctul 2.2.2 sunt singurele care pot fi utilizate la prelucrarea alimentelor, cu excepția 

produselor și a substanțelor din sectorul vitivinicol, în cazul cărora se aplică punctul 2 din partea VI, și 

a drojdiei, în cazul căreia se aplică punctul 1.3 din partea VII. 

2.2.2. La prelucrarea alimentelor, este permisă utilizarea următoarelor produse și substanțe: 

(a) preparatele din microorganisme și enzime alimentare utilizate în mod normal la prelucrarea 

alimentelor, cu condiția ca enzimele care urmează a fi folosite ca aditivi alimentari să fi fost 

autorizate în temeiul articolului 24 pentru folosirea în producția ecologică; 

(b) substanțele și produsele definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) și litera (d) punctul (i) din 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 care au fost etichetate ca substanțe aromatizante naturale sau 

preparate aromatizante naturale, în conformitate cu articolul 16 alineatele (2), (3) și (4) din 

respectivul regulament; 

(c) coloranții pentru ștampilarea cărnii și a ouălor în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) 

nr. 1333/2008; 

(d) coloranții naturali și substanțele naturale pentru învelișuri pentru colorarea decorativă tradițională a 

cojii ouălor fierte produse cu intenția de a fi introduse pe piață într-o anumită perioadă a anului; 

(e) apa potabilă și sarea ecologică sau neecologică (cu componentele de bază clorură de sodiu sau 

clorură de potasiu) folosite în general la prelucrarea alimentelor; 

(f) mineralele (inclusiv oligoelementele), vitaminele, aminoacizii și micronutrienții, cu condiția ca: 

(i) utilizarea lor în alimentele destinate consumului normal este o cerință legală care decurge direct 

din dispoziții de drept al Uniunii sau din dispoziții de drept intern compatibile cu dreptul Uniunii, cu 

consecința că alimentele nu pot fi introduse deloc pe piață ca alimente destinate consumului 

normal dacă mineralele, vitaminele, aminoacizii sau micronutrienții respectivi nu sunt adăugați; 
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sau 

(ii) în ceea ce privește alimentele introduse pe piață ca având anumite caracteristici sau efecte în 

legătură cu sănătatea ori nutriția sau în legătură cu nevoile anumitor grupuri de consumatori: 

— în produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7), utilizarea acestora este autorizată 

în temeiul regulamentului menționat și al actelor adoptate în temeiul articolului 11 alineatul (1) 

din regulamentul menționat pentru produsele în cauză, sau 

— în produsele reglementate prin Directiva 2006/125/CE a Comisiei (8), utilizarea lor este 

autorizată în temeiul directivei menționate. 
   

2.2.3. Pentru curățare și dezinfecție se folosesc numai produsele de curățare și dezinfecție autorizate în 

temeiul articolului 24 pentru utilizare în prelucrare. 

2.2.4. În vederea efectuării calculului menționat la articolul 30 alineatul (5), se aplică următoarele norme: 

(a) anumiți aditivi alimentari autorizați în temeiul articolului 24 pentru utilizare în producția ecologică se 

calculează ca ingrediente agricole; 

(b) preparatele și substanțele menționate la punctul 2.2.2 literele (a), (c), (d), (e) și (f) nu se calculează 

ca ingrediente agricole; 

(c) drojdia și produsele din drojdie se calculează ca ingrediente agricole. 
 

 
Pentru informatii tehnice suplimentare ne puteti contacta.  
Informatii utile puteti gasi pe site-ul http://www.rinaromania.ro 
 
SECȚIUNEA A2 – ADJUVANȚI TEHNOLOGICI ȘI ALTE PRODUSE CARE POT FI UTILIZATE LA 
PRELUCRAREA INGREDIENTELOR DE ORIGINE AGRICOLĂ DIN PRODUCȚIA ECOLOGICĂ 
Condițiile și restricțiile specifice stabilite aici trebuie să se aplice în plus față de condițiile autorizațiilor în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1333/2008. 

Denumire Autorizate numai pentru 
prelucrarea următoarelor 
produse alimentare ecologice 

Condiții și limite specifice 

Apă produse de origine vegetală și 
animală 

apa potabilă în sensul Directivei 98/83/CE a 
Consiliului (2) 

Clorură de calciu produse de origine vegetală 
cârnați din carne 

agent de coagulare 

Carbonat de calciu produse de origine vegetală   

Hidroxid de calciu produse de origine vegetală   

Sulfat de calciu produse de origine vegetală agent de coagulare 

Clorură de magneziu 
(sau nigari) 

produse de origine vegetală agent de coagulare 

Carbonat de potasiu struguri agent de uscare 

Carbonat de sodiu produse de origine vegetală și 
animală 

  

Acid lactic brânză pentru reglarea pH-ului băii de saramură în 
producerea brânzeturilor 

Acid lactic L(+) 
obținut din 
fermentație 

extracte de proteine vegetale   

Acid citric produse de origine vegetală și 
animală 

  

Hidroxid de sodiu zahăr (zaharuri) 
ulei de origine vegetală, cu 
excepția uleiului de măsline 
extracte de proteine vegetale 

  

Acid sulfuric gelatină   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr7-L_2018150RO.01005701-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.150.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A150%3ATOC#ntr8-L_2018150RO.01005701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC#ntr2-L_2021253RO.01003801-E0002
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zahăr (zaharuri) 

Extract de hamei zahăr numai în scopuri antimicrobiene 
din producția ecologică, dacă este disponibil 

Extract de colofoniu 
de pin 

zahăr numai în scopuri antimicrobiene 
din producția ecologică, dacă este disponibil 

Acid clorhidric gelatină 
brânzeturi Gouda-, Edam și 
Maasdammer, Boerenkaas, 
Friese și Leidse Nagelkaas 

producția de gelatină în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului (3) 
pentru reglarea pH-ului băii de saramură în 
prelucrarea brânzeturilor 

Hidroxid de amoniu gelatină producția de gelatină în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 

Peroxid de hidrogen gelatină producția de gelatină în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 

Dioxid de carbon produse de origine vegetală și 
animală 

  

Azot produse de origine vegetală și 
animală 

  

Etanol produse de origine vegetală și 
animală 

solvent 

Acid tanic produse de origine vegetală adjuvant de filtrare 

Ovalbumină produse de origine vegetală   

Cazeină produse de origine vegetală   

Gelatină produse de origine vegetală   

Ihtiocol produse de origine vegetală   

Uleiuri vegetale produse de origine vegetală și 
animală 

agent de lubrifiere, agent antiaderent sau 
antispumant, numai din producția ecologică 

Silicagel sau soluție 
coloidală de dioxid de 
siliciu 

produse de origine vegetală   

Cărbune activat 
(CAS-7440-44-0) 

produse de origine vegetală și 
animală 

  

Talc produse de origine vegetală În conformitate cu criteriile specifice de puritate 
pentru aditivul alimentar E 553b 

Bentonită produse de origine vegetală 
hidromel 

agent coloidal pentru hidromel 

Celuloză produse de origine vegetală 
gelatină 

  

Diatomit produse de origine vegetală 
gelatină 

  

Perlit produse de origine vegetală 
gelatină 

  

Coajă de alune produse de origine vegetală   

Făină de orez produse de origine vegetală   

Ceară de albine produse de origine vegetală agent antiaderent 
numai din producția ecologică 

ceară de Carnauba produse de origine vegetală agent antiaderent 
numai din producția ecologică 

Acid acetic/oțet produse de origine vegetală; 
pește 

numai din producția ecologică 
din fermentație naturală 

Clorhidrat de tiamină vinuri din fructe, cidru de mere, 
cidru de pere și hidromel 

  

Diamoniu fosfat vinuri din fructe, cidru de mere, 
cidru de pere și hidromel 

  

Fibră de lemn produse de origine vegetală și sursa lemnului ar trebui să fie limitată la lemn 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC#ntr3-L_2021253RO.01003801-E0003
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animală certificat, recoltat în mod sustenabil 
lemnul utilizat nu trebuie să conțină componente 
toxice (tratament după recoltare, toxine prezente în 
mod natural sau toxine din microorganisme). 

 

PARTEA B 
Ingrediente agricole neecologice autorizate pentru a fi utilizate în producția de alimente ecologice 
prelucrate, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 
2018/848 

Denumire Condiții și limite specifice 

Alge arame (Eisenia bicyclis), 
neprelucrate, precum și produse de 
primă prelucrare direct legate de aceste 
alge 

  

Alge hijiki (Hizikia fusiforme), 
neprelucrate, precum și produse de 
primă prelucrare direct legate de aceste 
alge 

  

Scoarța arborelui Pau 
d’arco Handroanthus 
impetiginosus („lapacho”) 

numai pentru utilizare în amestecuri de kombucha și ceai 

Membrane din materii prime naturale de origine animală sau vegetală 

Gelatină din alte surse decât porcinele 

Minerale din lapte sub formă de 
pulbere/lichid 

numai atunci când sunt utilizate pentru funcția lor senzorială în 
vederea înlocuirii totale sau parțiale a clorurii de sodiu 

Pești sălbatici și animale acvatice 
sălbatice, în stare neprelucrată, precum 
și produse derivate prin diferite procedee 

numai din activități de pescuit care au fost certificate ca fiind 
sustenabile în cadrul unui program recunoscut de autoritatea 
competentă în conformitate cu principiile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în conformitate cu partea III 
punctul 3.1.3.1 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) 
2018/848 
numai în cazul în care nu sunt disponibili în cadrul acvaculturii 
ecologice 

 
PARTEA C 
Adjuvanți tehnologi autorizați și alte produse autorizate pentru producția de drojdie și de produse 
pe bază de drojdie, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 
(UE) 2018/848 

Denumire Drojdie din 
fermentație primară 

Fabricarea/prepararea/formularea 
drojdiei 

Condiții și limite specifice 

Clorură de 
calciu 

X     

Dioxid de 
carbon 

X X   

Acid citric X   pentru reglarea pH-ului în 
producerea drojdiei 

Acid lactic X   pentru reglarea pH-ului în 
producerea drojdiei 

Azot X X   

Oxigen X X   

Amidon din 
cartofi 

X X pentru filtrare 
numai din producția ecologică 

Carbonat de 
sodiu 

X X pentru reglarea pH-ului 

Uleiuri X X agent de lubrifiere, agent 
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vegetale antiaderent sau antispumant 
numai din producția ecologică 

 
PARTEA D 
Produse și substanțe autorizate pentru producția și conservarea produselor vitivinicole ecologice 
din sectorul vitivinicol menționate la punctul 2.2 din partea VI a anexei II la Regulamentul (UE) 
2018/848 

Denumire Numerele de 
identificare 

Referințe în anexa I 
la Regulamentul 
delegat (UE) 
2019/934 

Condiții și limite specifice 

Aer   Partea A, tabelul 1, 
punctele 1 și 8 

  

Oxigen gazos E 948 
CAS 17778-
80-2 

Partea A, tabelul 1, 
punctul 1. 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 8.4 

  

Argon E 938 
CAS 7440-37-
1 

Partea A, tabelul 1, 
punctul 4. 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 8.1. 

nu poate fi utilizat pentru barbotare 

Azot E 941 
CAS 7727-37-
9 

Partea A, tabelul 1, 
punctele 4, 7 și 8 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 8.2. 

  

Dioxid de carbon E 290 
CAS 124-38-9 

Partea A, tabelul 1, 
punctele 4 și 8 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 8.3. 

  

Bucăți de lemn de 
stejar 

  Partea A, tabelul 1, 
punctul 11 

  

Acid tartric (L(+)-) E 334 
CAS 87-69-4 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.1. 

  

Acid lactic E 270 Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.3. 

  

L(+)-tartrat de potasiu E 336(ii) 
CAS 921-53-9 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.4. 

  

Bicarbonat de potasiu E 501(ii) 
CAS 298-14-6 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.5. 

  

Carbonat de calciu E 170 
CAS 471-34-1 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.6. 

  

Sulfat de calciu E 516 Partea A, tabelul 2, 
punctul 1.8. 

  

Dioxid de sulf E 220 
CAS 7446-09-
5 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 2.1. 

conținutul maxim de dioxid de sulf nu trebuie să 
depășească 100 de miligrame pe litru pentru 
vinurile roșii menționate în partea B punctul A.1 
litera (a) din anexa I la Regulamentul delegat 
(UE) 2019/934 și cu un conținut de zahăr 
rezidual mai mic de 2 grame pe litru 
conținutul maxim de dioxid de sulf nu trebuie să 
depășească 150 de miligrame pe litru pentru 
vinurile albe și roze menționate în partea B 
punctul A.1 litera (b) din anexa I la 
Regulamentul delegat (UE) 2019/934 și cu un 
conținut de zahăr rezidual mai mic de 2 grame 
pe litru 

Bisulfit de potasiu E 228 
CAS 7773-03-
7 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 2.2. 

Metabisulfit de potasiu E 224 
CAS 16731-
55-8 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 2.3. 
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pentru toate celelalte vinuri, conținutul maxim de 
dioxid de sulf aplicat în conformitate cu partea B 
din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 
2019/934 se reduce cu 30 de miligrame pe litru 

Acid L-ascorbic E 300 Partea A, tabelul 2, 
punctul 2.6. 

  

Cărbune pentru uz 
oenologic 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 3.1. 

  

Hidrogenfosfat de 
diamoniu 

E 342/CAS 
7783-28-0 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 4.2. 

  

Clorhidrat de tiamină CAS 67-03-8 Partea A, tabelul 2, 
punctul 4.5. 

  

Autolizați de drojdie   Partea A, tabelul 2, 
punctul 4.6. 

  

Membrane celulare de 
levuri 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 4.7. 

  

Drojdii inactivate   Partea A, tabelul 2, 
punctul 4.8. 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 10.5 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 11.5 

  

Gelatină alimentară CAS 9000-70-
8 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.1. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Proteină din grâu   Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.2. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Proteină din mazăre   Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.3. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Proteină din cartofi   Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.4. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Ihtiocol   Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.5. 

obținut din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Cazeină CAS 9005-43-
0 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.6. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Cazeinați de potasiu CAS 68131-
54-4 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.7. 

  

Albumină din ou CAS 9006-59-
1 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.8. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Bentonită E 558 Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.9. 

  

Dioxid de siliciu (sub 
formă de gel sau 
soluție coloidală) 

E 551 Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.10 

  

Taninuri   Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.12 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.4. 

obținute din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Chitosan obținut 
din Aspergillus niger 

CAS 9012-76-
4 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.13 
Partea A, tabelul 2, 
punctul 10.3 

  

Extracte proteice din 
drojdii 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.15 

obținute din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Alginat de potasiu E 402/CAS 
9005-36-1 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 5.18 
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Bitartrat de potasiu E336(i)/CAS 
868-14-4 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.1. 

  

Acid citric E 330 Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.3. 

  

Acid metatartric E 353 Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.7. 

  

Gumă arabică E 414/CAS 
9000-01-5 

Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.8. 

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt 
disponibile 

Manoproteine de 
drojdie 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 6.10 

  

Pectin liază EC 4.2.2.10 Partea A, tabelul 2, 
punctul 7.2. 

numai în scopuri oenologice pentru limpezire 

Pectin-metil-esterază EC 3.1.1.11 Partea A, tabelul 2, 
punctul 7.3. 

numai în scopuri oenologice pentru limpezire 

Poligalacturonază EC 3.2.1.15 Partea A, tabelul 2, 
punctul 7.4. 

numai în scopuri oenologice pentru limpezire 

Hemicelulază EC 3.2.1.78 Partea A, tabelul 2, 
punctul 7.5. 

numai în scopuri oenologice pentru limpezire 

Celulază EC 3.2.1.4 Partea A, tabelul 2, 
punctul 7.6. 

numai în scopuri oenologice pentru limpezire 

Drojdii pentru 
producția de vin 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 9.1. 

pentru tulpinile de drojdii individuale, ecologice, 
dacă sunt disponibile 

Bacterii lactice   Partea A, tabelul 2, 
punctul 9.2. 

  

Citrat de cupru CAS 866-82-0 Partea A, tabelul 2, 
punctul 10.2 

  

Rășină de pin de Alep   Partea A, tabelul 2, 
punctul 11.1 

  

Drojdii de vin 
proaspete 

  Partea A, tabelul 2, 
punctul 11.2 

numai din producția ecologică 

 
(1)  Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-
V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a 
unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO 
L 184, 15.7.2017, p. 33). 
(2)  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman 
(JO L 330, 5.12.1998, p. 32). 
(3)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 
30.4.2004, p. 55) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC#ntc1-L_2021253RO.01003801-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2017:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2017:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC#ntc2-L_2021253RO.01003801-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1998:330:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC#ntc3-L_2021253RO.01003801-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2004:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2004:139:TOC

