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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

ORDIN nr. 252 din 10.11.2010 
pentru modificarea 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 nr. 95022 din 

4.11.2010,  

În conformitate cu prevederile art. 28, pct. 1, lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 

834/2007 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele 

agricole şi alimentare, 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru 

îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu completările 

şi modificările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, 

  

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul:  
 
 

ORDIN 
Art. I 
 La articolul 2 din 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, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“(11) Pentru anul 2010, operatorii - persoane fizice, a căror activitate este înregistrată la 

direcţiile pentru agricultură judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi care îşi schimbă forma de 

organizare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul accesării ajutorului specific acordat potrivit 

prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru 
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îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu completările 

şi modificările ulterioare, pot să solicite reînregistrarea activităţii, prin depunerea unei noi fişe 

de înregistrare, însoţită de certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului 

Comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, în copie, până la data de 15 

noiembrie 2010”. 

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

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 754 
 

 

 
 


