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ORDIN nr. 187 din 24 august 2012 
privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 
 
În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 68.771 din 22 
august 2012, 
în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 
iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, 
în temeiul prevederilor: 

- art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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 şi 
completările ulterioare, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 
 
Art. I 
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind 
înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 
din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 
1.La articolul 2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: 
"(14) Operatorii care şi-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) şi au încheiat 
contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a 
renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, au posibilitatea 
continuării activităţii, prin completarea şi depunerea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti a declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 10, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. Declaraţia va fi însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi 
se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale." 
 
2.După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
Achim Irimescu, 
secretar de stat 

 
ANEXĂ: 
 
(- Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 219/2007) 
 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ .................................... 



Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială .......................................... cu 
sediul în localitatea ................................ judeţul ................................ înscrisă la registrul comerţului cu nr. 
......................................CUI ............................................, reprezentată de ......................................................... CNP ..................... 
telefon ............................. fax ..................., e-mail .................................., sau 
Persoana fizică ....................................... domiciliată în localitatea ......................... judeţul ......................... str. ......................nr. 
.......... BI/CI seria ......... nr. ....... CNP .................................. telefon ........................... fax ........................... e-mail .........................
Tip operator .............................................................................................................. 
Numărul şi data fisei de înregistrare ....................................................................... 
Numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare anterior ............................................ 
Numărul şi data contractului încheiat anterior cu organismul de inspecţie şi certificare 
................................................................................................... 
Numele şi codul noului organism de inspecţie şi certificare ............................................... 
Numărul şi data contractului încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare 
.................................................................................................. 
Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, că nu au intervenit alte modificări în informaţiile prezentate în Fisa de înregistrare nr. ............/data ................ cu excepţia 
încheierii contractului cu noul organism de inspecţie şi certificare. 
Data 
................... 
Semnătura 

Director, 
............................... 
(numele şi prenumele/semnătura) 
Verificat 
Responsabil agricultură ecologică, 
............................... 
(numele şi prenumele/semnătura) 
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