
Produsul
tradițional

De ce este necesar să primesc un atestat de produs tradițional pentru 

produsele mele? Ce avantaje am?Avantajele sunt multiple, atât pentru 

producători, cât și pentru consumatori. În primul rând, 

comercializarea unui produs tradițional atestat asigură garanția unui 

produs cu caracteristici clar definite, ceea ce reprezintă o valoare 

adaugată în fața consumatorului. Acesta poate oricând să verifice în 

“Registrul național de atestare a produselor tradiționale” dacă produ-

sul este oficial înregistrat, cine îl produce și care sunt caracteristicile 

tradiționale. 

Consumatorii dispun astfel de informații clare și succinte privind orig-

inea produselor,  caracteristicile specifice ale produselor tradiționale 

datorate zonelor geografice, proveniența și metodele tradiționale de 

producție, istoricul, etc., ceea ce le dă posibilitatea să fie informați 

pentru a face cea mai bună alegere. Produsul tradițional atestat este 

procesat respectând standardele sanitar veterinare, ceea ce asigură 

protecția consumatorilor împotriva practicilor abuzive. Producăto-

rii produselor tradiționale înregistrate primesc în mod regulat infor-

mații despre târgurile de produse tradiționale din toată țara și alte 

informații utile - ei fac parte dintr-un circuit, care îi sprijină să își pro-

moveze produsele lor.

Ce înseamnă „tradițional”?

În sensul normelor în vigoare, termenii se definesc astfel: 

produs tradițional - produsul care trebuie să fie obținut din materii prime 

tradiționale, care să prezinte: 

• o compoziție tradițională sau 

• un mod de producție şi/ sau de prelucrare care reflectă un procedeu 

tehnologic de producție și/ sau de prelucrare tradițional, care se distinge 

în mod clar de alte produse similare aparținând aceleiași categorii;

Produsul Element de tradiționalitate

Brânză telemea maturare în saramură

Brânză de burduf

caș din lapte de oaie, sau amestec 
de oaie cu vacă (55%) maturat, 
frământat, ambalat în burdufi sau în 
membrane naturale (bășici de porc)

Brânză frământată
caș din lapte de vacă, maturat, 
frământat

Caș proaspăt sau fermentat
închegarea laptelui de oaie cu 
chiag natural

Cașcaval Dalia opărirea cașului în saramură

Urdă
urdirea zerului rezultat de la 
fabricarea brânzeturilor

Exemplu:

ATENȚIE - A NU SE CONFUNDA „PRODUS 
TRADIȚIONAL” CU:

• Specialitate tradițională garantată 

• Indicație geografică protejată 

• Denumirea de origine protejată

“Produs tradițional” este un tip de produs specific pe nivel național 

care poate fi comercializat ca atare doar în România - spre deosebire 

de “specialitatea tradițională garantată”, care este recunoscută și la 

nivel european și poate fi comercializată pe piața europeană.

În momentul de față sunt înregistrate în România peste 2000 de pro-

duse tradiționale, care sunt publicate pe site-ul ONPTER: http://www.

onpterbv.ro
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Produsul ecologic
agricultura ecologică

O alternativă profitabilă pe termen mai lung, agricultura ecologică 

este un sistem agricol menit să producă alimente proaspete, gus-

toase și autentice care în același timp respectă ciclul natural de 

viață al sistemelor.

Practicile specifice agriculturii ecologice cuprind:

• Rotația culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei 

• Limite foarte stricte privind folosirea pesticidelor sintetice chimice 

şi a îngrăşămintelor chimice, a antibioticelor pentru animale, a adi-

tivilor alimentari şi a altor substanțe complementare folosite pentru 

prelucrarea produselor agricole 

• Interzicerea folosirii organismelor modificate genetic 

• Valorificarea resurselor existente la fața locului, ca de pildă folo-

sirea ca fertilizator a gunoiului provenit de la animale şi a furajelor 

produse la fermă 

• Alegerea unor specii de plante şi animale rezistente la boli şi 

dăunători, adaptate condițiilor locale 

• Creşterea animalelor în libertate şi adăposturi deschise şi hrănirea 

acestora cu furaje ecologice 

• Folosirea unor practici de creştere a animalelor adaptate fiecărei 

rase în parte.

Faza de conversie de minimum doi ani

Pentru obținerea și comercializarea produselor ecologice care poartă eti-

chetele și siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces 

strict care începe cu o o perioadă de conversie de minimum doi ani. Înain-

te producătorii trebuie să se înregistreze la M.A.D.R. Înregistrarea 

producătorilor în agricultura ecologică este obligatorie, în fiecare an, prin 

completarea fișelor de înregistrare în agricultura ecologică disponibile la 

Direcțiile Județene pentru Agricultură.

„Ecologic” - strict definit și controlat

În România, controlul și certificarea produselor ecologice sunt asigurate 

în prezent de organisme de inspecție și certificare private. Acestea sunt 

aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe baza 

criteriilor de independență, imparțialitate și competență (stabilite în 

Ordinul nr. 65/2010). Lista actuală a organismelor de inspecție și certifica-

re se găsește pe www.madr.ro, la „Agricultura ecologică”. Dacă doriți să 

aveți semințe tradiționale sau să vă certificați semințele, mai multe infor-

mații puteți obține de la Banca de Resurse Vegetale Suceava: www.svge-

nebank.ro. Semințele folosite pe un teren ecologic nu este necesar să fie 

semințe certificate ca semințe tradiționale (este interzis ca să fie cultivate 

organisme modificate genetic).

Care sunt avantajele de a produce ecologic?

Prețul de piață pentru produsele ecologice este mai mare, deoarece din 

ce in ce mai mulți consumatorii sunt dispuși să plătească pentru calita-

tea alimentelor, pentru bunăstarea animalelor și pentru protecția mediului. 

Mulți dintre consumatori, în dorința de a cunoaște evoluția alimentelor  

„de la fermă la furculiță”, încep să creeze relații cu ferma „lor” ecologică. 

Prin urmare, multe ferme ecologice vând prin sisteme de livrare directe, în 

piețele de produse agricole și la magazinele de la fermă sau chiar oferă 

programe pentru turiști la fermele lor. Astfel de măsuri pot ajuta micile 

ferme să reziste pe piață, ferme care altfel nu ar fi capabile să facă față 

competiției globale tot mai ridicate.

Hotărâre pe termen lung 

Hotărârea de a practica agricultură ecologică trebuie gândită pe termen 

lung. Luând în considerație faza de conversie, care durează minimum doi 

ani și cerințele pentru procedurile de înregistrare și certificare , hotărârea 

trebuie luată clar și ferm. Avantajele economice nu vor apărea imediat  - 

doar după faza de conversie și dacă ați dezvoltat relațiile necesare pentru 

desfacerea produselor și  reușiți să primiți întradevăr prețuri mai mari de-

cât pentru produsele convenționale.

Sursa: „Cum să trăiesc mai bine din ferma mea”- Ghid și îndrumări utile, Publicată de Fundația  ADEPT Transilvania. www.fundatia-adept.org 
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