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1. DEFINITII
Exploataţie: toate unităţile de producţie cu gestiune unică care au ca scop producţia de produse
agricole;
Unitate de producţie: toate activele utilizate pentru un sector de producţie cum ar fi localurile de
producţie, parcelele de teren, păşunile, suprafeţele în aer liber, clădirile pentru animale, iazurile
piscicole, sistemele de reţinere pentru alge marine sau pentru animale de acvacultură, concesiunile
la ţărm sau pe fundul mărilor şi oceanelor, localurile pentru depozitarea recoltelor, produselor
vegetale, produselor din alge marine, produselor animaliere, materiilor prime şi a altor inputuri
pertinente pentru acest sector de producţie specific;
Conversia: înseamnă trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică într-o perioadă
determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispoziţiile privind producţia ecologică;
Furaje în conversie: hrană pentru animale obţinută pe parcursul perioadei de conversie la producţia
ecologică, cu excepţia celor recoltate în termen de 12 luni de la începutul perioadei de conversie,
după cum se menţionează la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;
Producţie animală: înseamnă producţia de animale terestre domestice sau domesticite;
Medicamente veterinare: orice substanță sau combinație de substanțe:
- prezentată ca având proprietăți de tratare sau de prevenire a bolilor animale sau
- care poate fi folosită sau administrată animalelor fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea
funcțiilor fiziologice prin exercitarea unei acțiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie
pentru stabilirea unui diagnostic medical;
Aditivi din hrana pentru animale substanțe, microorganisme sau preparate, altele decât materiile
prime pentru furaje si pre amestecurile, adăugate în mod expres în furaje sau apă, pentru a îndeplini,
în special, una sau mai multe dintre funcțiile menționatei la articolul 5 alineatul (3) a Regulamentului
CE 1831/2003;
Tratament veterinar: toate etapele unui tratament curativ sau preventiv împotriva apariției unei boli
specifice.
Perioadă de așteptare: perioada necesară între ultima administrare a medicamentului veterinar
animalelor, în condiții normale de utilizare şi fabricarea de alimente provenind de la aceste animale,
pentru a proteja sănătatea publică garantând că aceste produse alimentare nu conțin o cantitate de
reziduuri care depășește limitele maxime pentru substanțe active prevăzute de Reg. (CE) nr. 2377/90.
Producţie mixtă (paralelă): Producţia în sistemul de agricultura ecologică (sau în conversie) şi în
sistem convenţional, a aceloraşi specii de animale în cadrul aceleiaşi exploataţii.

2. INREGISTRAREA LA DIRECTIA AGRICOLA JUDETEANA (DAJ)
Prima etapa a procesului de certificare după semnarea contractului, este reprezentata de
înregistrarea la Direcţia Agricola Judeţeana, numita in continuare DAJ. Înregistrarea se face prin
completarea Anexei corespunzătoare din Ordinul nr 1253/20013.
In fiecare an, fisa de înregistrare actualizata trebuie depusa la DAJ pana la un termen limita indicat
de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
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Orice modificare in informaţiile declarate iniţial trebuie imediat notificate la DAJ prin completarea
Anexei 13 a Ordinului nr 1253/2013
Datele de contact ale Direcţiilor Agricole Judeţene sunt disponibile accesând următorul link:
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html

3.

CONVERSIA

3.1.

Generalități

Conversie a unui animal neecologic începe la data la care:
-

se respectă toate condiţiile de creștere din Regulamentul (CE) 834/2007 şi 889/2008
(adăpostul, alimentația, profilaxia…);

-

operatorul își înregistrează activitatea de creștere a animalelor la DAJ (data fisei DAJ)

Pentru un operator deja in sistemul de agricultura ecologica din anii anteriori, data începutului
conversiei animalelor este data fisei de înregistrare la DAJ pe anul curent.
Durata perioadei de conversie variază în funcție de specia de animale (rumegătoare mici, mari,
cabaline, porcine, păsări) și tipul producției (carne, lapte, ouă).
ATENTIE!!! NU poate fi recunoscută retroactiv perioada de conversie a animalelor.
Conversia animalelor se poate produce simultan cu conversia terenurilor sau nesimultan:

3.2.

Conversia simultana

Întreaga unitate de producție intra in conversie in același moment: animale, pășuni, teren utilizat
pentru furajarea animalelor.
Durata conversiei pentru întreaga exploatație (animale, terenurile folosite pentru hrana
animalelor şi pășunile) este de 2 ani.
In cazul acestui tip de conversie, perioada de conversie nu va fi diferita in funcție de specia de
animale si tipul de producție (carne, lapte, oua).
Animalele trebuie hrănite în principal cu produse care provin din unitatea de producţie (min. 50%).
În acest caz, regula în care ¾ din viaţa animalelor trebuie să fie în agricultura ecologică pentru
producţia de carne, nu se aplică.
Atunci când în timpul conversiei, animalele sunt hrănite în întregime cu produse proprii, conversia
animalelor începe în 12 luni după începerea conversiei terenului respectiv.
Perioada de conversie a terenurilor folosite pentru furajarea animalelor poate fi redusă prin
derogare de la MADR la 1 an în cazul:
- pășunilor utilizate pentru pășunatul animalelor erbivore.
- suprafețelor în aer liber utilizate de speciile neerbivore (porcine, pasări).
Această perioadă poate fi redusă la 6 luni, în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus unor
tratamente nepermise în cursul anului anterior.
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EXEMPLU: Conversia simultană
STATUS 15.05.2014
ANIMAL
Convențional
STATUS
TEREN

15.05.2015

15.05.2016
In conversie

C1
(conversie anul 1)

ECOLOGIC

C2
(conversie anul 2)

ECOLOGIC

15.05.2014 = data începere conversie = data înregistrare la DAJ a terenurilor si animalelor

3.3.

Conversia nesimultana

Se aplica exploataților cu terenuri ecologice care includ la certificare si animalele;
Perioada de conversie a animalelor începe cel mai devreme atunci când:
-

terenurile sunt in al doilea an de conversie;
practicile agricole ecologice sunt conforme cu Regulamentul (inclusiv alimentația cu hrană în
conversie ce provine din exploatația în cauză);
se efectuează înregistrarea animalelor la DAJ.

ATENTIE!!!
 Conversia nesimultana se poate aplica si in cazul in care terenurile sunt deja ecologice;
 Daca conversia animalelor începe atunci când terenurile sunt in al 2-lea an de conversie
iar pe stoc exista fan sau alte furaje perene recoltate de pe teren in C1 atunci proporția
acestor furaje in hrana animalelor trebuie sa fie <20% din rația anuala;
 Este de preferat ca introducerea animalelor in conversie sa se facă in perioada in care
începe perioada de pășunat (primăvara) si nu după finalizarea perioadei de pășunat
deoarece in acest caz se va prelungi perioada de conversie a animalelor;
 Furajele anuale (cereale) recoltate de pe un teren in C1 NU pot fi administrate animalelor
in conversie/ecologice.
Durata conversiei variază în funcție de specie şi tipul de producție:
Specia

Producția

Durata conversiei

Ovine, caprine

Carne /Lapte

6 luni

Carne

12 luni şi cel puțin ¾ din viaţă în agricultura ecologică

Lapte

6 luni

Carne

6 luni

Carne

10 săptămâni

Ouă

6 săptămâni

Bovine, cabaline
Porcine
Păsări

(păsări de curte aduse pe exploatație
înainte de a împlini 3 zile)
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4.

ACHIZITIONAREA ANIMALELOR
4.1.





Reguli generale

Animalele achiziționate trebuie să fie ecologice dacă acestea sunt disponibile;
Se selecționează speciile şi liniile capabile de adaptare la condițiile locale, fiind preferate
rasele si liniile indigene;
Reînnoirea efectivului prin nașterea în unitatea ecologică sau prin achiziționarea din altă
exploatație ecologică.

4.2.

Achiziția de animale neecologice

Dacă nu sunt disponibile animalele ecologice, se pot achiziționa animale convenționale, după cum
urmează:
A. MAMIFERE:
Nr.
Crt.

SCOP

Categorie
animale

RESTRICTII

1

Reproducție

Masculi
si femele
adulte

Respectarea perioadei de conversie

2

Constituire
efectiv

Mamifere
tinere

Bovine, bubaline, cabaline < 6 luni
Ovine, caprine <60 zile
Suine < 35 kg
Femele (pentru masculi nu sunt restricții):
Cabaline, bovine, bubaline 10 % din efectiv

3

Reînnoire
efectiv

Porcine, ovine, caprine 20% din efectiv
Daca efectivul are <10 cabaline sau 1 animal
Mamifere
bovine sau <5 suine, ovine sau caprine: convențional/an
adulte
Derogare din partea MADR in cazul:
masculi si
1. Extindere majore de exploatație
femele
2. Schimbare de rasa 40 % din efectiv
nulipare
3. Inițierea unei noi specializări
Animalele nu
trebuie sa fie
4. Rasele sunt în pericol să fie pierdute nulipare

A. PASARI:
Pasările achiziționate trebuie sa fie ecologice. In cazul indisponibilității variantei ecologice, se pot
achiziționa păsări convenționale numai cu derogare de la MADR:
Metoda de creștere
Păsări de curte crescute prin metode
neecologice
Păsări de curte neecologice crescute cu
respectarea regulilor ecologice

Tip de producție
Puicuțele: ouă
Păsările de curte: carne
Puicuțele: ouă

Vârsta maxima
3 zile
18 săptămâni
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ATENTIE!!!

Informațiile privind animalele trebuie înregistrate în registrul exploatației si trebuie păstrate
facturile şi documentele de însoțire pentru mișcările acestora.

Indisponibilitatea puicuțelor ecologice trebuie să fie dovedită, iar furajele administrate şi
tratamentele veterinare efectuate înainte de achiziționare trebuie să fie atestate de o parte terța.

5.

HRANA PENTRU ANIMALE

Obținerea hranei pentru animale se face în principal din exploatația în care sunt crescute acestea sau
din alte exploatații ecologice din aceeași zonă.
Efectivele de animale au acces permanent la pășuni sau furaj grosier.
ATENTIE!!! INTERZIS:
 Folosirea factorilor de creștere și aminoacizi de sinteză;
 Menținerea animalelor într-o stare care poate favoriza anemia sau supunerea acestora la
regimuri care pot favoriza anemia;
 Hrănirea forțată.
In hrana efectivelor de animale pot fi incluse materii prime si substanțe după cum urmează:
1. Materii prime ecologice de origine vegetală sau animala;
2. Materii prime in conversie la agricultura ecologica
3. Materii prime neecologice de origine vegetală, animală sau
minerală listate in Anexa V a Regulamentului (CE) 889/2008;
4. Aditivii pentru hrana animalelor listați in Anexa VI a
Regulamentului (CE) 889/2008;
5. Sarea de mare, sarea gemă grunjoasă.
1. Materii prime ecologice de origine vegetală sau

animala

Hrana
animalelor
tinere

Furaje
grosiere
(proaspete,
uscate sau
însilozate)

Toate mamiferele tinere trebuie hrănite cu lapte matern pentru o perioada
minima de:
- Ecvidee, bovine (inclusiv speciile Bubalus şi Bison): 3 luni
- Ovine și caprine: 45 de zile
- Porcine: 40 de zile
Utilizarea laptelui neecologic este autorizată în cazul profilaxiei contra bolilor
transmisibile prin intermediul laptelui matern sau în cazuri excepționale cum sunt
problemele de adopție şi utilizarea terapeutică. Animalele tinere în cauza sunt
declasate şi supuse conversiei.
- Erbivore: min. 60% materie uscată in rațiile zilnice;
- Animalele pentru producția de lapte în lactație timpurie (maxim 3 luni): min.
50%
- Porci, păsări: nu exista restricții
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- Erbivore: minim 60%
- Porcinelor si pasărilor: minim 20%
Restul furajelor pot fi produse in cooperare cu alte exploatații agricole ecologice
în principal din aceeași regiune.

Furaje din
producție
proprie

2. Materii prime in conversie la agricultura ecologica
Tip de furaj
Furaje din
C2
Furaje
C1

din

Furaje din
C1+C2

Procentul autorizat
(substanță uscată din rația anuală totală de origine agricolă)
30%
- daca sunt cumpărate
100% - daca sunt din producție proprie
0%
- daca sunt cumpărate
- cereale
20%
- daca sunt din producție proprie
- provenite din păscutul sau recoltarea pășunilor permanente sau a
parcelelor cu furaje perene sau culturi probiotice însămânțate
30%*
- daca sunt cumpărate
100%* - daca sunt din producție proprie
*procent total combinat

3. Materii prime neecologice de origine vegetală, animală sau minerală
A. Materii prime de origine vegetala
Tip produs
Condiții de folosire
- Listate in Anexa V a Regulamentului (CE) 889/2008;
- Produse sau pregătite fără solvenți chimici
Materii
- Suine si păsări: prin derogare de la MADR in caz de indisponibilitate pana la
prime
31.12.2017 - max. 5% furaje proteice neecologice;
neecologice
In caz de catastrofe numai cu autorizare de la MADR conform Art. 47 din Reg. CE
889/2008
Mirodenii,
- Să nu fie disponibile în formă ecologică;
plante
- Să fie produse sau pregătite fără solvenți chimici;
aromatice și
Utilizarea lor să fie limitată la 1% din rația de hrană
melase
Fără restricție de specie
neecologice
- Terenul nu a fost tratat cu produse interzise in ultimii 3 ani;
- Animalele neecologice care pășunează in același timp cu cele ecologice, să
provină din exploatații extensive;
Pășunat pe
Produsele animaliere ce provin de la animale ecologice în timpul utilizării pășunii
teren
comunale convenționale să nu fie vândute cu mențiuni la agricultura ecologica,
comunal
excepția cazului în care se poate dovedi o separare adecvată de animalele
neecologice.
Transhuman
ța pe pajiști
neecologice

Daca animalele au fost mutate pe jos de la o zona de pășunat la alta;
Cantitatea de furaje neecologice, în această perioadă: max. 10%* din rația
totală anuală de furaje.
*cifră calculată ca un % din materia uscată de furaje de origine agricolă
-
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B. Materii prime de origine animala
Utilizarea de hidrolizate proteice din pește este limitată numai pentru
animalele tinere şi la neerbivore
- Fără % maxim
Să fie produse sau pregătite fără solvenți chimici
C. Materii prime de origine minerală

Produse din
pescuit
durabil

Mineralele

-

listate în anexa V secțiunea 1.

D. Produse (secundare) de fermentație din microorganisme ale căror celule au fost
inactivate sau omorâte.
Drojdii

Cele listate în anexa V secțiunea 2.

ATENTIE!!!
 Toate materiile prime şi substanțele
utilizate trebuie să fie garantate «nonOMG»
 Animalele neecologice pot folosi si pășuni
ecologice pentru o perioadă limitată în
fiecare an, cu condiția ca aceste animale sa
provină din exploatații extensive şi
animalele din efectivele ecologice sa nu fie
prezente în același timp pe pășune.

4. Aditivii pentru hrana animalelor

Aditivi tehnologici

Aditivi senzoriali
(aromatizaţi
compuşi extraşi
din produse
agricole)
Aditivi nutriționali
Aditivi zootehnici
Alte substanțe

Listați în Anexa VI secțiunea 1 din Reg. CE 889/2008:
- conservanți;
- antioxidanți;
- agenți emulsificatori şi stabilizatori, agenți de îngroșare şi agenți
gelifianţi;
- lianți, agenți antiaglomeranţi şi coagulanți;
- aditivi pentru însilozare.
Listați in Anexa VI secțiunea 2 din Reg. CE 889/2008:

Listați in Anexa VI secțiunea 3 din Reg. CE 889/2008:
- Vitamine si provitamine: a se vedea condițiile de folosire
- Oligoelemente
Anexa VI secțiunea 4 din RCE 889/2008
enzime şi microorganisme
Drojdii (Anexa VI secţiunea 2 din RCE 889/2008)
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Punct de verificare
Condiții generale
de adăpostire
Acces permanent
la zone în aer liber

6.

ADAPOSTIREA ANIMALELOR

6.1.

Condiții generale de adăpostire

Descriere
- ventilație, temperatura şi lumină adecvată;
- nivelul de praf si concentrația de gaze sa fie menținute in limite;
De preferință pășuni, ori de câte ori condițiile meteorologice și starea solului
permit acest lucru.
ATENTIE! Adăpostirea animalelor nu este obligatorie în regiunile cu condiții
climatice care permit animalelor să trăiască afară.

Densitatea
animalelor pe
pășuni

Suprafeței minime
interioare si
exterioare

Efectivele se limitează în vederea reducerii la minimum a suprapășunatului, a
tasării solului, a eroziunii sau a poluării cauzate de animale sau de răspândirea
îngrășămintelor de origine animală astfel:

-

 Max. 170 kg azot/ an/ ha
 Vezi Anexa IV a Reg. CE 889/2008 pentru calcul
trebuie să ofere confort şi să respecte nevoile animalelor in funcție de
sex, specie, vârsta

-

acestea trebuie să fie capabile să stea în picioare confortabil, sa se întindă
cu ușurință, sa se întoarcă, să se curețe şi să facă toate mișcările naturale
specifice speciei;

-

suprafețele minime sunt prevăzute in Anexa III a Reg CE 889/2008

-

suprafețele în aer liber (exterioare) pot fi parțial acoperite

6.2.
Punct de verificare
Podele

Animale tinere

Specificitate suine

Condiții de adăpostire a mamiferelor

Descriere
- Netede dar nu alunecoase
- Min. 1/2 din suprafață solida, adică neacoperită cu grătare sau grilaje
- Suprafață de odihnă confortabilă, curată, uscată, acoperita cu litiera (paie
sau alte materiale naturale adecvate + la nevoie minerale din Anexa I
- Vitei: adăpostirea lor în țarcuri individuale este interzisă după ce aceștia
împlinesc o săptămână
- Purceii nu vor fi ținuți pe platforme sau în boxe pentru purcei
- Suprafețele destinate mișcării vor permite
bălegarea sau râmarea. Pentru râmare se pot
folosi mai multe substraturi
- Scroafele trebuie să fie îngrijite în grupuri,
cu excepția cazului în care sunt gestante în
ultimele etape sau în perioada de alăptare
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6.3.

Condiții de adăpostire a păsărilor

Punct de verificare
Condiții generale

Descriere
- Păsările de curte: nu vor fi ținute în cotețe;
- Păsările de apă: vor avea acces la un izvor, iaz, lac sau bazin de fiecare
dată când condițiile climatice sau de igienă permit aceasta;
- Lumina naturală poate fi suplimentată prin mijloace artificiale pentru a
oferi un max. de 16 h de lumină/ zi cu o perioadă continuă de odihnă
nocturnă fără lumină artificială de min. 8 h
Podea
- Min. 1/3 din suprafața podelei este solidă (fără grătare sau grilaje),
- Acoperita cu un material de litieră (paie, surcele, nisip sau iarba),
- Găini ouătoare: o parte suficient de mare din suprafața podelei trebuie să
fie disponibilă pentru colectarea dejecțiilor,
Adăpostul propriu - Nr. de stinghii de o anumită dimensiune proporționale cu dimensiunea
zis
grupului şi a păsărilor, în conformitate cu anexa III;
- Trape de intrare/ieșire de o dimensiune corespunzătoare pentru păsări, iar
aceste trape au o lungime combinată de cel puțin 4 m pe o suprafață de
100 m2 din adăpostul pus la dispoziția păsărilor;
- Suprafața totală utilizabilă a adăposturilor pentru păsările de curte pentru
producția de carne este < sau = cu 1600 m2 în fiecare unitate în parte
Nr max. de păsări/ - 4 800 pui;
adăpost
- 3 000 găini ouătoare;
- 5 200 bibilici;
- 4 000 rațe leșești sau rațe Peching
femele, sau 3 200 rațe leșești sau
rațe Peching masculi sau alte tipuri
de rațe;
- 2 500 claponi, gâște sau curcani;
Suprafață in aer
liber

-

-

Pasările au acces a o suprafață în aer liber pentru cel puțin 1/3 din viața
Suprafețele sunt acoperite cu vegetație și prevăzute cu instalații de
protecție și permit păsărilor de apă accesul ușor la un număr adecvat de
adăpătoare și jgheaburi cu hrană

6.4.

Reguli de igienizare a adăposturilor



Adăposturile, țarcurile, echipamentele şi ustensilele trebuie să fie curățate şi dezinfectate
numai cu produsele enumerate în Anexa VII din Regulamentul (CE) 889/2008.



Rodenticidele (doar în capcane) și pesticidele enumerate în Anexa II, din Regulamentul
(CE) 889/2008 pot fi utilizate pentru eliminarea insectelor şi a altor dăunători din adăposturi;

Păsările sunt scoase din clădiri de fiecare dată când se schimbă lotul pentru a se asigura
vidul sanitar si pentru a permite vegetației să crească din nou.
Operatorul trebuie să păstreze documente justificative privind respectarea acestei perioade.
Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care păsările de curte nu sunt crescute în loturi şi nu sunt
ținute în țarcuri şi se pot deplasa libere pe toată durata zilei.
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7.

PRACTICI DE CRESTERE A ANIMALELOR
7.1.

Reproducția

INTERIZIS: Folosirea de hormoni naturali, dar și derivații acestora
pentru sincronizarea ciclului sexual, reproducția artificială (clonare,
transfer embrionar).
Reproducția trebuie să se facă pe cale naturală (inseminarea artificială
este permisă).

7.2.

Mutilarea

Sunt interzise mutilările, care conduc la stres, daune, boli sau suferința animalelor.
Cu toate acestea, anumite operațiuni esențiale pentru anumite tipuri de producție din motive legate
de securitatea sau pentru a îmbunătăți igiena, bunăstarea sau sănătatea animalelor și a oamenilor
pot fi autorizate individual de către MADR în condiții restrictive. Acestea sunt:
-

Atașarea de benzi elastice pe cozile oilor,

-

Scurtarea cozilor,

-

Tăierea dinților, a ciocurilor si a coarnelor.

Aceste operațiuni trebuie să fie efectuate la vârsta cea mai potrivită (în cazul ovinelor după 48 h de
la fătare), de personal calificat şi prin administrare de anestezice sau analgezice. Castrarea fizică este
permisă, în aceleași condiții.
ATENTIE!!!
 Tehnicile de claustrare, legarea botului vițeilor, folosirea unui loc de odihnă fără așternut,
dietele ce provoacă deficiențe nutriționale, orice intervenție care favorizează anemia, sunt
interzise.

7.3.

Probleme specifice de gestionare a animalelor ecologice

 Priponire bovinelor:
Priponirea bovinelor este posibila cu o derogare de la MADR în cazul exploatațiilor mici cu
respectarea următoarelor condiții:
- au acces la pășuni pe parcursul perioadei de pășunat;
- au acces la suprafețe în aer liber de 2 ori / săptămână, atunci când pășunatul nu este posibil.
Sunt considerate exploatații mici, acelea care dețin un număr maxim de 20 de capete de animale
de peste 2 ani din specia bovine.
 Ultima etapă de îngrășare a bovinelor adulte pentru producția de carne:
Poate avea loc în spații interioare, cu condiția ca aceste perioade de îngrășare în spații interioare să
nu depășească a cincea parte din durata lor de viață și în orice caz să dureze max. 3 luni.
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8.

PROFILAXIE SI TRATAMENTE
8.1.

Prevenirea bolilor

Se bazează pe:
 Selecția rasei (adaptate la condițiile locale);
 Practicile de gestionare adaptate la nevoile de creștere;
 Calitatea hranei pentru animale;
 Densitatea adecvată a efectivelor;
 Adăpostirea adecvată şi corespunzătoare menținută în condiții de igienă.
INTERZIS!!!
 utilizarea medicamentelor alopatice veterinare obținute prin sinteză chimică sau a
antibioticelor IN SCOP PROFILACTIC;
 utilizarea substanțelor pentru stimularea creșterii sau a producției (inclusiv antibiotice,
coccidiostatice și alți aditivi artificiali pentru stimularea creșterii)
 utilizarea hormonilor sau a substanțelor similare pentru controlul reproducerii sau în alte
scopuri (de exemplu, inducerea sau sincronizarea estrului).

8.2.

Tratamentele veterinare

Toate etapele unui tratament curativ sau preventiv folosit împotriva apariției unei boli specifice.
Daca in ciuda masurilor preventive luate in vederea asigurării sănătății animalelor, acestea tot se
îmbolnăvesc sau se rănesc, acestea trebuie tratate imediat, in condiții de izolare si in adăposturi
adecvate.
Tratamente autorizate:
- Tratamentele fitoterapeutice si homeopatice, oligoelementele şi vitaminele (Anexa VI 1.1
R889/08), mineralele (Anexa V.3 R889/08);
- Medicamente veterinare imunologice;
- Tratamente pentru protecția sănătății umane și a animalelor impuse în temeiul legislației
comunitare: vaccinuri, tratamente pentru paraziți si scheme de eradicare obligatorii.
Dacă măsurile autorizate pentru producția ecologică se dovedesc a fi ineficiente:
 Se pot folosi produse medicinale veterinare alopate chimice de sinteză inclusiv
antibiotice, pentru a vindeca animalele (este interzisă folosirea medicamentelor ca tratament
preventiv) sub responsabilitatea unui medic veterinar.
 In acest caz, se dublează perioada de așteptare de la ultima administrare de produs alopatic
chimic de sinteza. Perioada legala de retragere este prevăzută la Articolul 11 din Directiva
2001/82/CE. Dacă nu există nici o perioadă de retragere, trebuie să se aplice o limită de 48
de ore trecute de la aplicarea tratamentului.
 Maxim 3 tratamente/ an pentru animalele care trăiesc mai mult de 1 an sau 1 tratament/an
pentru animale a căror ciclu de viață este de sub 1 an.
 Daca se depășește numărul maxim de tratamente prevăzut mai sus (excepție cele obligatorii),
animalele în cauză sunt declasate şi trebuie să reînceapă perioade de conversie iar produsele
lor vor fi vândute cu status convențional.
ATENTIE!!! Toate tratamentele aplicate animalelor trebuie înregistrate în
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registrul fermei (tipul produsului, posologie, mod de administrare, durata
tratamentului şi durata autorizată de așteptare) iar prescripțiile trebuie păstrate.

9.

PRODUCTIA PARALELA

Creșterea simultană a aceleiași specii de animale în agricultura ecologică şi în agricultura
convențională este interzisă în cadrul aceleiași exploatații (chiar dacă unitatea ecologică este total
separată de cea convențională).
Excepție: in cazul in care sunt rase diferite pentru producții diferite (carne/lapte, oua/carne).
Este permisa creșterea de specii de animale diferite daca exploatațiile sunt separate (adăpost, furaje).

10.

IDENTIFICARE SI TRANSPORT

Identificarea animalelor este obligatorie pentru asigurarea permanentă a trasabilității animalului.
Identificarea animalelor se face prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum şi a
mijloacelor electronice, care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia
bunăstarea lor.

Identificarea fizică:
Animalele sunt identificate permanent folosind tehnici
adaptate fiecărei specii:
- în mod individual în cazul mamiferelor mari sau mici
(crotalierea*);
- microcipare in cazul ecvinelor;
- pe loturi în cazul păsărilor de curte.
*Crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din
material plastic care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;
Toate animalele din România sunt identificate utilizându-se:
- Porcine: o crotalie cu număr unic individual;
- Bovine, ovine şi caprine: 2 crotalii, cu același cod unic de identificare.
Excepție: ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni sunt abatorizate, pot fi identificate cu o
crotalie cu număr unic individual,

Documente pentru identificarea animalelor:
-

-

Pașapoarte - documente oficiale care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină,
inclusiv bubaline şi bizoni
Registrul exploatației - colecție de date în format electronic ce cuprinde informații despre
animalele identificate din exploatația respectivă şi mișcarea acestora şi/sau colecția
documentelor ce se remit proprietarului exploatației la consemnarea mișcării animalelor
(inclusiv la identificarea inițială), prin arhivarea respectivelor exemplare din document, în ordine
cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o
perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;
Formulare de mișcare – certificate de sănătate înregistrate la SNIIA
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-

Baza Națională de Date (BND) - Sistemul National Integrat de Informații şi Aplicații (SNIIA) a
cărui gestiune şi administrare este încredințată, conform legii, unui operator;
Carte de exploatație - documentul de identificare a exploatației;

Documente de însoțire a animalelor pe timpul transportului in scopul valorificării:
- documentele de identificare a animalelor conform prevederilor in vigoare;
- bon de livrare/document de transport (CMR pentru transporturi înafara României) pentru fiecare
animal viu vândut cu referințe la agricultura ecologică;
- factura sau alte documente fiscale.

Transportul animalelor pentru abatorizare:





Durata de transport trebuie să fie redusă la minimum pentru reducerea stresului.
Orice suferință trebuie să fie redusă pe parcursul duratei de viață a animalelor, inclusiv în
momentul sacrificării, la încărcarea şi descărcarea acestora.
Identificarea animalelor şi a produselor animaliere trebuie să fie asigurată în toate stadiile de
producţie, transport, preparare (abatorizare, tăiere…) şi comercializare.
Păsările de curte trebuie să fie crescute până ating o vârstă minimă:
Păsări
Pui
Claponi
Rațele Peking
Rațe leșești, femele
Rațe leșești, masculi
Rațe mari
Bibilici
Curcani masculi și gâște
Curci

Nr. min. zile
81 zile
150 zile
49 zile
70 zile
84 zile
92 zile
94 zile
140 zile
100 zile

ATENŢIE!!!
 Utilizarea de tranchilizante alopatice pentru transport este interzisă;
 Încărcarea şi descărcarea animalelor trebuie să fie efectuate fără folosirea vreunui stimul
electric.

11. DOCUMENTE NECESARE ÎN TIMPUL INSPECTIEI
Următoarele documente trebuie ținute la zi, iar acestea vor fi verificate de către inspectorul SRAC şi
pot fi atașate raportului de inspecție:

-

-

 Fisa de înregistrare la DAJ pentru anul in curs – Anexa 1 - 5;
 Descrierea unității care sa conțină minim:
o descriere completă a clădirilor pentru animale, a pășunilor, a suprafețelor în aer liber etc. și,
dacă este cazul, a localurilor pentru depozitarea, ambalarea și procesarea animalelor vii, a
produselor animaliere, a materiilor prime și a inputurilor;
o descriere completă a instalațiilor pentru depozitarea îngrășământului de origine animală.
 Planul de răspândire a îngrășământului împreuna cu acordurile în scris cu alte
exploatații (daca este cazul) și descrierea completă a suprafețelor destinate producției
vegetale
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-

-

 Registru exploatației care sa conțină cel puțin următoarele informații;
Intrările de animale: origine, data intrării, perioada de conversie, marca de identificare,
antecedente veterinare
Ieșirile de animale din exploatație: vârsta, numărul de capete, greutatea in caz de sacrificare,
marca de identificare, destinația;
Pierderile de animale si cauzele pierderii;
Hrana pentru animale: tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proporția diverselor
componente ale rației și perioadele de acces la zonele libere, perioadele de transhumanță în
cazul în care se aplică restricții;
Prevenirea si tratamente veterinare: data tratamentului, diagnosticul, posologia, tipul produsului
pentru tratament, substanțelor farmacologice active implicate, metoda de tratament și
prescripția pentru îngrijirea veterinară cu motivele și perioadele de retragere care se aplică
înainte ca produsele animaliere să poată fi comercializate etichetate ca produse ecologice.
 Garanții primite de la furnizori pentru cumpărarea animalelor, a furajelor, a
suplimentelor furajere si pentru orice alta intrare in unitate (facturi, certificate de
conformitate sau calitate, etc);
 Planurile adăposturilor si a tuturor facilitaților;
 Documentele contabile;
 Evidente ale stocurilor
 Derogări si autorizații obținute;
 Etichete.
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