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Art. 1. — Prezentul ordin aprobă regulile privind înregistrarea

în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori

care realizează activități de producție agricolă,

pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare,

import, export de produse ecologice sau în conversie, conform

prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 al

Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind

producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, denumit în

continuare Regulamentul (UE) 2018/848.

Art. 2. — (1) În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv,

operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de

producție au obligația de a-și înregistra activitatea la direcțiile

pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite

în continuare DAJ/DAMB.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1),

operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în

domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață,

depozitare, import, export de produse ecologice sau în

conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră

pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din

agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după

o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului își pot

înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), operatorii/grupurile

de operatori depun, după caz, la DAJ/DAMB fișele de înregistrare

ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1—8.

(4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară

activități de distribuție de produse ecologice și aplică etichete

traduse pe produsele ambalate depun la DAJ/DAMB fișa de

înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Prin

aplicarea etichetei traduse, operatorul/grupul de operatori și

organismul de control își asumă toate elementele menționate

pe aceasta.

(5) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară

exclusiv activități de depozitare a produselor ecologice sau în

conversie depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare al cărei

model este prevăzut în anexa nr. 8.

(6) Operatorii/Grupurile de operatori care vând produse

ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului

final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online,

sunt scutiți de la obligația de înregistrare în agricultura

ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la DAJ/DAMB

și de a îndeplini condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din

Regulamentul (UE) 2018/848.

(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (6)

operatorii/grupurile de operatori care vând produse ecologice

preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv

cei care realizează activități de distribuție online, depun la

DAJ/DAMB în format electronic declarația pe propria răspundere

pentru scutirea de la obligația de înregistrare în agricultura

ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

(8) Procedura aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori

care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului

sau utilizatorului final care sunt scutiți de la înregistrarea în

agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr 10.

(9) Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe

puncte de lucru pe raza mai multor județe își înregistrează

activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe raza județului în care

își au sediul social, menționând obligatoriu toate punctele de

lucru existente.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori 

în agricultura ecologică

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,

ținând cont de prevederile:

— Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale

și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea

și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE)

nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429

și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale

Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a

Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a

Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;

— art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind

producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;

— art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice,

aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice,

aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului

nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6

alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.



3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 206/2.III.2022

(10) Operatorii, persoane fizice, depun fișa de înregistrare la

DAJ/DAMB pe raza județului unde își au domiciliul, indiferent de

reședința stabilită.

(11) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul

agriculturii ecologice sau organismele de control în domeniul

agriculturii ecologice pot, în numele operatorilor/grupurilor de

operatori, să întocmească, după caz, fișele de înregistrare ale

căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1—8, să verifice

conformitatea datelor și să le depună în numele acestora la

DAJ/DAMB.

(12) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile

profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice

pentru a putea să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (11)

sunt următoarele:

a) să fi desfășurat activitate în domeniul agriculturii ecologice

cel puțin 5 ani;

b) să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene;

c) să fie înregistrate în evidența DAJ/DAMB pe raza căreia

au înregistrat sediul social.

(13) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul

agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au

înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul,

următoarele documente:

a) hotărârea judecătorească de înființare a asociației;

b) statutul asociației;

c) bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și

înregistrat la administrația financiară;

d) lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile

județene.

(14) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (13),

DAJ/DAMB înregistrează în evidența sa asociația profesională

legal constituită în domeniul agriculturii ecologice și transmite la

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista asociațiilor

eligibile, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.

(15) Depunerea la DAJ/DAMB a fișelor de înregistrare

prevăzute la alin. (3) se realizează astfel:

a) de către operatorii/grupurile de operatori, prin depunerea

documentelor în format fizic sau transmiterea documentelor prin

poștă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax;

b) prin asociațiile profesionale legal constituite înregistrate

potrivit prevederilor alin. (14) sau prin organismele de control în

domeniul agriculturii ecologice, în situația în care operatorul/

grupul de operatori alege această opțiune. Acestea pot depune

documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic

sau le transmit prin poștă/curier ori în format electronic prin

e-mail/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului

legal al asociației/organismului de control sau a persoanei

împuternicite.

(16) În situația depistării unor neconcordanțe, după

înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori,

potrivit alin. (15), DAJ/DAMB notifică operatorul/grupul de

operatori/asociația/organismul de control în vederea remedierii

neconcordanțelor. Operatorul/Grupul de operatori/Asociația/

Organismul de control are obligația să remedieze

neconcordanțele în termen de 7 zile de la primirea notificării.

(17) Completarea fișelor de înregistrare, ale căror modele

sunt prevăzute în anexele nr. 1—8, se face utilizând

nomenclatoarele disponibile pe pagina de internet www.madr.ro,

la secțiunea „agricultură ecologică”, precum și la sediile

DAJ/DAMB.

Art. 3. — Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori

care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleți,

subcontractarea și măsurile de control ale activităților

subcontractate se realizează conform prevederilor art. 34

alin. (1)—(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 și pe baza listei

subcontractanților și a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți,

condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de

control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare

județ pe raza căruia operatorul are puncte de colectare, care să

fie înscrisă ca subcontractant pe anexa fișei de înregistrare în

agricultura ecologică a activității de pregătire/prelucrare sau de

distribuție/introducere pe piață de produse ecologice.

Art. 4. — (1) Dacă operatorii sau grupurile de operatori

subcontractează oricare dintre propriile activități unor părți terțe,

atât operatorii sau grupurile de operatori, cât și părțile terțe cărora

le-au fost subcontractate activitățile respective au obligația de

a-și înregistra activitatea, cu excepția cazului în care operatorul

sau grupul de operatori declară în fișa de înregistrare că rămâne

responsabil în ceea ce privește producția ecologică și că nu a

transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului; în

aceste cazuri, organismul de control verifică dacă activitățile

subcontractate respectă Regulamentul (UE) 2018/848 în

contextul controlului pe care îl efectuează la operatori/grupuri de

operatori care și-au subcontractat activitățile.

(2) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară

activitatea de producție și distribuie produsele obținute în propria

exploatație trebuie să depună fișa de înregistrare a

producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este

prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceștia intenționează să

distribuie și produse provenite de la terți, trebuie să depună și

fișa de înregistrare a activității de distribuție/introducere pe piață

în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa

nr. 7.

(3) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară

activități de producție și de pregătire/prelucrare a produselor

obținute în propria exploatație depun la DAJ/DAMB fișa de

înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei

model este prevăzut în anexa nr. 1, și fișa de înregistrare a

operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități de

pregătire/prelucrare în agricultura ecologică, al cărei model este

prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Fișele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie

să fie însoțite de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori și

organismul de control;

b) declarația pe propria răspundere pentru deținerea

documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică, al

cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;

c) certificatul eliberat de organismul de control pentru

operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu

anul II de conversie;

d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este

definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848.

Art. 5. — (1) În scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele

de înregistrare, operatorul/grupul de operatori furnizează, la

cererea DAJ/DAMB, documentele solicitate.

(2) În situația în care unele dintre documentele prevăzute la

alin. (1) sunt emise de către instituții publice sau organe de

specialitate ale administrației publice centrale, DAJ/DAMB

solicită documentele în cauză entităților emitente, cu

respectarea prevederilor art. 2

1

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru

modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.

(3) Fișele de înregistrare, după aprobare, se restituite în

original operatorilor/grupurilor de operatori în cauză, o copie se

păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se

transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care

operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen

de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.

(4) Datele din fișele de înregistrare se introduc în aplicația

SII-AE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data

înscrisă de către DAJ/DAMB pe aceste documente.



Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Adrian-Ionuț Chesnoiu

București, 25 februarie 2022.

Nr. 45.
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(5) DAJ/DAMB transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării

Rurale (MADR), până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul

operatorilor/grupurilor de operatori înregistrați în agricultura

ecologică, pentru luna anterioară, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 12.

Art. 6. — Data de începere a perioadei de conversie este

data înscrisă în fișa de înregistrare în agricultura ecologică a

operatorului/grupului de operatori de către DAJ/DAMB sau, în

cazul adăugării de suprafețe/animale noi, data înregistrării

solicitării privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura

ecologică depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa

nr. 13.

Art. 7. — Directorul executiv al DAJ/DAMB desemnează prin

decizie persoana/persoanele responsabile pentru înregistrarea

operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică,

precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea

legislației în acest sector. Persoana responsabilă desemnată va

fi diferită de cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul

agriculturii ecologice.

Art. 8. — (1) Operatorii/Grupurile de operatori care și-au

înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu

modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea

unei solicitări privind modificarea fișei de înregistrare depuse

inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Situațiile în care se depune solicitarea prevăzută la

alin. (1) sunt următoarele:

a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un

organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României,

ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR.

Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de

control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la

DAJ/DAMB;

b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat

în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și

încheierea unui contract cu un alt organism de control;

c) schimbarea formei de organizare;

d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii

exploatației, cu/fără modificarea CUI;

e) schimbarea administratorului exploatației (nume,

prenume, CNP) — în cazul persoanelor juridice;

f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;

g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;

(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a

operatorului;

(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult

suprafețele agricole/de producție piscicolă ale

exploatației;

(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii

animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;

(v) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul

operatorului sau stocul de pește;

h) constatarea de către organismul de control cu care

operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele

înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în

Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare

depusă inițial;

i) transferul total al activității cu profil ecologic;

j) transferul parțial al activității cu profil ecologic;

k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența

unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe

între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea

de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea

statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin

adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau

animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale.

Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună

documente care să justifice necesitatea modificării.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii care

desfășoară activități de producție zootehnică sunt scutiți de

obligația de depunere a solicitării privind modificarea fișei de

înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa

nr. 13, în situația în care intervin modificări care privesc

categoria de vârstă a animalelor înscrise în fișa de înregistrare.

(4) Pentru modificările efectuate, operatorul/grupul de

operatori trebuie să prezinte la DAJ/DAMB documente

justificative, prevederile art. 5 alin. (2) aplicându-se în mod

corespunzător.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1), după aprobare, se

restituie în original operatorului/grupului de operatori în cauză,

o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format

electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de

control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat

contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data

aprobării acesteia.

(6) Datele din solicitarea prevăzută la alin. (1) aprobată se

introduc în aplicația SII-AE, în termen de maximum 30 de zile de

la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe acest document.

Art. 9. — (1) În situația în care operatorii/grupurile de

operatori se retrag din agricultura ecologică sunt obligați să

notifice DAJ/DAMB la care s-au înregistrat, prin depunerea unei

notificări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14.

(2) Operatorii/Grupurile de operatori au obligația să păstreze

toate înregistrările contabile și documentele emise în perioada

în care au desfășurat activități în agricultura ecologică, pentru o

perioadă de 5 ani începând cu data retragerii din agricultura

ecologică.

(3) DAJ/DAMB va transmite notificarea de retragere a

operatorilor/grupurilor de operatori organismului de control cu

care aceștia au avut încheiat contractul, în termen de 7 zile

lucrătoare de la data înregistrării notificării.

(4) În situația în care unui operator/grup de operatori i-a fost

retras certificatul pentru neconformități grave prevăzute în Lista

măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică

operatorilor/grupurilor de operatori din anexa nr. 4 la Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind

organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a

organismelor de control și de supraveghere a activității acestora

în agricultura ecologică, acesta nu mai poate depune o nouă

fișă de înregistrare decât după o perioadă de 5 ani de la data

retragerii certificatului.

Art. 10. — Anexele nr. 1—14 fac parte integrantă din

prezentul ordin. 

Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în

agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările și

completările ulterioare, se abrogă.

Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.


