
 

 

NOTIFICARE – REGULI PRIVIND SEPARAREA PRODUSELOR ECOLOGICE 

 
Vă informăm asupra regulilor ce trebuie respectate de operatori privind separarea produselor provenite din 

agricultura ecologică: 

 

1. Cadrul legal: 

1.1. Legislație comunitară:  

Regulamentul (CE) 889/2008, Articolul 35 Depozitarea produselor 

(1) Pentru depozitarea produselor, zonele de depozitare se gestionează în așa fel încât să asigure identificarea loturilor și 

să se evite orice amestec sau contaminare cu produse și/sau substanțe care nu sunt conforme cu regulile de producție 

ecologică. Produsele ecologice trebuie să poată fi clar identificate în orice moment. 

(4) În cazul în care operatorii manipulează atât produse neecologice, cât și produse ecologice, iar cele din urmă sunt 

depozitate în instalații de depozitare împreună cu alte alimente sau produse agricole: 

(a) produsele ecologice se păstrează separat de alte alimente și/sau produse agricole; 

Regulamentul 1169/2011 – Art. 7 Practici corecte de informare  

(1) Informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare, în special în ceea ce 

privește caracteristicile produsului alimentar și în special în ceea ce privește natura, identitatea, proprietățile, compoziția, 

cantitatea, data durabilității minimale, țara de origine sau locul de proveniență, metoda de fabricație sau producție; 

(2) Informațiile referitoare la produsele alimentare sunt precise, clare și ușor de înțeles de către consumator. 

 

1.2. Legislație națională: 

Ordinul 895/2016, Articolul 19, Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică 

(8) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să delimiteze un spațiu între produsele ecologice și cele 

convenționale în cazul operatorilor care comercializează produse în magazine. 

 

2. Cum se pun practic în aplicare cerințele privind depozitarea și plasarea la raft a produselor 

ecologice ? 

 

Varianta 1: asigurarea unei zone complet separate, clar identificată și semnalizată doar pentru produse ecologice (ex: 

colțul cu legume și fructe ecologice) 

 

Varianta 2: asigurarea unui raft sau a unui colț dintr-un raft. În acest caz: 

- Colțul /raftul respectiv va fi clar semnalizat (de exemplu prin plasarea unui steguleț sau indicator). 

- Produsele ecologice vor fi separate de cele convenționale printr-un separator de produse pentru a evita 

orice amestecare cu produsele convenționale sau orice posibilă contaminare sau confuzie creată 

consumatorului final 

- Se recomandă ca produsele ecologice sa fie plasate la raft în baxul/cutia originală a produsului ecologic. 

 

În cazul magazinelor, denumirea și prețul produselor ecologice se vor afișa diferit față de denumirile și prețurile produselor 

convenționale (ex: prin culori diferite). 

 

Nerespectarea acestor cerințe minime va conduce la aplicarea sancțiunilor de către SRAC sau de către autoritatea 

competentă – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

  

Pentru informații detaliate, nu ezitați să ne contactați. 

 
Responsabil Activitate de Inspecție și Certificare 

Agricultură Ecologică                                        


