
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

  

 

ORDIN 

pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 219 din 21 martie 2007 pentru aprobarea 
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 

 
 

 
În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii 
nr. .......................din............................,  
 
În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția 
ecologică, etichetarea și controlul, denumit în continuare Regulamentul (CE) 889/2008, 
 
În baza art. 2, alin. 4, lit. c) din Ordonanța de Urgență  nr. 34 din 17 aprilie 2000, privind 
produsele agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate 
în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, 
  
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul:  
 

ORDIN 
 

Art. I  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219 din 21 martie 2007 pentru 
aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în 
Monitorul Oficial al României Partea I, numărul 238 din data de 05 aprilie 2007, se modifică 
și completează după cum urmează: 

 

1. La art. 2, alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  
 

“(1) În fiecare an, până la data de 31 august (inclusiv) operatorii au obligația de a-și înregistra 
activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură 
județene și a municipiului București”. 
 
1. Art. 2, după alin. 2 se introduc alin. 21 și alin. 22 , care vor avea următorul cuprins:  
 
“(21) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se 
face conform prevederilor art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, privind 
subcontractarea, în acest sens fiind necesare: 

a) lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția 
necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control;  

b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanții își supun exploatația sistemului de 
control;  



c) un sistem corespunzator al documentelor contabile prin care se poate asigura 
trasabilitatea produselor”. 
 

“(22) Subcontractanții vor fi menționați în Fișa de înregistrare a procesatorilor în agricultura 
ecologică, prevăzută la Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 219/2007, punctul 1) Procesator  – Locația 
fermei/unității administrate sau în Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice 
(inclusiv comerțul intracomunitar), punctul 1) Comerciant - Locația fermei/unității 
administrate. 
 
Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Daniel CONSTANTIN 
 


