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Manual de Design pentru logo-ul 

ecologic al UE  si logo-urile grupului 

Bio Garantie 

 

1. Termeni de utilizare – logo-ul ecologic al a UE 
 

Condițiile de aplicare a logo-ului ecologic al UE sunt descrise în Regulamentul (UE) 2018/848, 

articolul 32 si 33, cu modificările ulterioare. Detalii suplimentare pot fi găsite aici: The organic logo | 

European Commission (europa.eu). 

 

Logo-ul trebuie să fie utilizat pentru: 

 toate produsele alimentare preambalate din UE, obținute și vândute ca produse ecologice în 

UE. 

În plus, logo-ul poate fi utilizat în mod opțional pentru: 

 produsele importate care respectă normele UE privind importul produselor ecologice; 
 produsele ecologice care nu sunt preambalate; 
 produsele ecologice din UE introduse pe piețele țărilor terțe; 
 ca parte a campaniilor de informare destinate educării publicului cu privire la schema de 

desemnare a produselor ecologice (atâta timp cât campania nu este înșelătoare sau nu este 
utilizată pentru a pretinde că un produs neecologic îndeplinește cerințele unui produs 
ecologic). 

Logo-ul nu poate fi utilizat pentru: 

 produse care conțin ingrediente ecologice în proporție mai mică de 95 %; 
 operațiuni de alimentatie colectiva, cum ar fi în restaurante sau spitale; 
 produse care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind producția ecologică de alimente, 

cum ar fi produsele cosmetice sau produsele obținute prin vânătoare și pescuit; 
 produse în „conversie” (în cazul cărora metodele de producție ecologică sunt proaspăt 

introduse, iar substanțele neecologice pot persista în sol sau în corpul animalelor). 

 

Logo-ul ecologic al UE ce se aplica pe etichete trebuie să conțină următoarele detalii: 

  Codul organismului de control responsabil pentru inspectia ultimului operator care a 

intervenit asupra produsului 

 Chiar sub acest cod trebuie indicată țara de origine a ingredientelor, după cum urmează: 

o Dacă toate ingredientele agricole provin dintr-o anumită țară, de exemplu: Agricultură AT 

sau Agricultură Austria (următoarele indicații pot fi înlocuite sau completate după caz, cu 

o țară)  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
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o Dacă toate ingredientele agricole provin din UE: Agricultură UE  

o Dacă toate ingredientele provin din afara UE: Agricultură non-UE  

o Dacă o parte din ingredientele agricole provin din UE, o altă parte din afara UE: 

Agricultură UE/non-UE  

 

Nu se indică in mod obligatoriu marca UE sau non-UE în cazul ingredientelor ponderate mici (≤5% 

procent de greutate a ingredientelor agricole). 

 

Specificații referitoare la aplicarea logo-ului, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848: 

Logo-ul ecologic trebuie sa fie conform exemplului: 

1) Culoarea de referință este Pantone 376 verde conform gamei de 

culori Pantone, sau in cazul tipăririi in patru-culori verde [50% cyan 

+ 100% galben] 

2) Este deasemenea posibilă aplicarea logo-ului ecologic al UE in 

format alb - negru, in conformitate cu modelul de mai jos, dar numai 

in cazul in care nu este posibilă utilizarea formatului color. 

3) În cazul in care culoarea fondului ambalajului este închisa, simbolul 

trebuie aplicat in format negativ, utilizand culoarea de fond a 

ambalajului sau a etichetei. 

4) În cazul in care se insereaza un logo colorat pe un fond colorat si 

acesta devine greu vizibil, se poate introduce un chenar in jurul 

simbolului pentru a mări contrastul. 

5) În cazul in care marcarea pe ambalaj este afișată in alb-negru, logo-

ul ecologic se poate afișa in același mod. 

6) Logo-ul ecologic al UE trebuie sa aibă dimensiunile minime 9 mm 

înălțime si 13.5 mm lățime; în orice caz, raportul înălțime - lățime 

este de 1:1.5. In cazul ambalajelor foarte mici, cea mai mică 

înălțime admisibilă poate fi redusă in mod excepțional la 6 mm. 

7) Logo-ul ecologic al UE poate fi însoțit de elemente grafice sau text, 

dar numai dacă aceste adaugiri nu schimba nici stilul logo-ului 

ecologic al UE, nici vreuna dintre indicatiile menționate in articolul 

32.  În cazul in care se aplică logo-ul ecologic al UE alături de alte 

logo-uri private sau naționale, desenate intr-o nuanță de verde 

diferita de cea de referință descrisă in secțiunea 2 mai sus, logo-ul 

ecologic al UE poate fi creat intr-o culoare diferită de cea de 

referință. 

Logo-ul ecologic al UE trebuie utilizat in conformitate cu marca 

comercială referitoare la producția ecologică a Biroului Benelux 

pentru Proprietatea Intelectuală, și in conformitate cu regulile 

registrului comunitar si al marcilor naționale. 
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Marcarea cu logo-ul ecologic al UE pentru produsele nedestinate vânzării către consumatorii 

finali: 

Pe alte etichete (de exemplu, pe produsele care nu sunt destinate a fi vândute consumatorilor finali, 

pe saci mari, etichete de produse în vrac, ambalaje colective) afișarea logo-ului ecologic al UE nu 

este obligatorie, dar numărul de cod al organismului de control trebuie să fie aplicat și pe aceste 

ambalaje. 

 

 

De asemenea, este recomandabilă afișarea locului de origine al ingredientelor agricole în 

conformitate cu articolul 32 paragraful 2 din Regulamentul (UE) 2018/848, cu modificările ulterioare. 

În cazul în care logo-ul ecologic al UE este aplicat și acestor ambalaje / etichete, acesta trebuie 

însoțit și de codul organismului de control și locul de origine al ingredientelor agricole. 
 

1.1. Termeni de utilizare –Bio Garantie SRL 

Sigla Bio Garantie poate fi utilizată de partenerii contractuali pentru marcarea produselor lor în urma 

unei certificări de succes sau pentru scopuri de marketing. 

 

Numarul de cod al Bio Garantie SRL este RO-ECO-029. 

 

Sigla poate fi utilizată: 

 in cazul produselor specificate in regulamentul Regulamentul (UE) 2018/848, articolul 30, cu 

modificările ulterioare. 

 in cazul produselor ecologice certificate conform standardelor ecologice naționale sau 

private. 

 

Siglele sunt deținute de Bio Garantie – in calitate de deținător de marca –, sunt disponibile publicului, 

si pot fi descarcate gratuit de pe pagina de internet www.bio-garantie.ro. 

 

Sigla Bio Garantie este utilizată de catre clienții care au efectuat ultima etapa de producție si 

procesare a unui anumit produs. 

 

In cazul etichetelor produselor comerciale, utilizarea siglei Bio Garantie este permisă numai dacă 

este indicat faptul că Bio Garantie a inspectat comercializarea produselor. În cazul in care pe eticheta 

sunt afișate mai multe companii, trebuie marcat in mod evident cine este organismul de control. 

In cazul in care sigla Bio Garantie este afișată pe materiale de marketing, documente de afaceri sau 

pe pagini de internet, următorul text trebuie prezentat in același camp vizual cu sigla: 

 

• Pentru procesare: 

„Produsele noastre ecologice sunt certificate de Bio Garantie" 

• Pentru activitatea de comerț: 

„Distribuția produselor ecologice este certificată de Bio Garantie" 

• Indicația de certificare in cazul fermelor agricole cu produse proprii: 

„Ferma noastra ecologica este certificată de Bio Garantie” 

  

http://www.bio-garantie.ro/
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Versiunile standard si monocromă: 

 

 

 

 

 

 

2. Termenide utilizare – Sigle combinate 
 

In cazul in care clienții au dreptul de a utiliza logo-ul ecologic al UE si sigla grupului Bio Garantie pe 

produsele lor in condițiile de mai sus, aceștia pot alege oricare dintre modelele noastre de siglă 

combinată. 

Sigla combinată este disponibilă pentru decărcare gratuită pe fiecare pagina de internet a companiei. 

 

Exemple de sigla combinată: 

Sigla combinată poate fi utilizată fie în format vertical sau orizontal, și trebuie să corespundă cu 

modelul. Pe siglele disponibile combinate care conțin un câmp gol, trebuie indicat locul de origine. 

 

Mărimea și culoarea siglei combinate: 

Înălțimea minima a logo-ului ecologic al UE este de 9 mm, lățimea minima este de 13,5 mm; raportul 

înălțime-lățime este de 1:1,5. În cazul ambalajelor foarte mici, dimensiunea minimă poate fi redusă 

la maxim 6 mm înălțime și 9 mm lățime. Dimensiunea minimă a siglei combinate intre sigla grupului 

Bio Garantie și cea a UE este calculată pe baza celei mai mici dimensiuni a logo-ului UE (9 x 13,5 

mm): 
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Exemple de formate vertical si orizontal: 

 

 

 

 

 

 

Culori ale siglei combinate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Incălcarea utilizării 
 

În cazul în care unul dintre clienți nu aplică logo-ul ecologic al UE sau logo-urile grupului Bio Garantie 

în conformitate cu cerințele incluse în acest manual de design și cu condițiile generale, organismul 

de control va trimite un avertisment scris solicitând încetarea utilizării necorespunzătoare a logo-ului, 

inclusiv corecțiile așteptate. În cazul utilizării ilegale a logo-ului, va fi necesara eliminarea logo-ului. 

În funcție de gravitatea încălcării, putem raporta cazul către autoritatea competenta. 

 

Dacă clientul afișează încă o parte din siglă în mod ilegal sau nu în conformitate cu cerințele în urma 

avertismentului scris al organismului de control, vor fi luate măsuri suplimentare, care ar putea avea 

consecințe juridice.  
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Procesare și comerț: În cazul utilizării ilegale a unora dintre siglele Bio Garantie, cu excepția cazului 

în care părțile ajung la un acord reciproc, clientul este obligat să plătească o amendă pentru 

penalizare în cuantum de 10% din venitul lor provenit din produsele etichetate incorect, dar de 

minimum 5000 de lei . Această penalizare nu se aplică pentru reducerea penalităților incluse în alte 

reglementări legale. 

 

Pe lângă cele de mai sus, organismul de control este îndreptățit să rezilieze contractul, în cazul 

încălcării contractului de inspecție. 

 


