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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

  

 

ORDIN nr….............../........................... 

pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică 

 
 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii nr. 
.......................din............................,  
În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 2092/91, 
În baza art. 2, alin. (4), lit. d) și e) și ale art. 8, alin. (1) și (2) 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 temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare, 
  
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul:  
 

ORDIN 
 

Art. I  Ordinul nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului 
de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, 
numărul 613 din data de 27 august 2012, se modifică și completează după cum urmează: 
 
1. La art. 6, alin. (1), lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„h)să efectueze un număr maxim de 3 inspecţii/zi/inspector, stabilite în baza procedurii specifice”. 
 
2. La art. 6, alin. (1), lit. j) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„j) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie 
ecologică, în conformitate cu art. 68 din R(CE) nr. 889/2008, în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din 
R(CE) nr. 834/2007, care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de 
confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative care însoţesc orice tranzacţie 
comercială efectuată de operator, în baza documentelor fiscale aferente”. 
 
 
3. La art. 6, alin. (1), lit. q) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„q) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (2) din R(CE) nr. 834/2007 privind măsurile adoptate în 
caz de încălcări şi nereguli; organismul de inspecție și certificare va notifica în maxim 24 de ore,  
MADR în legătură cu orice neregulă majoră constatată la operatorii verificați”. 
 
4. La art. 6, alin. (1), lit. r) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„r)să efectueze schimburi de informaţii, la cerere sau din proprie iniţiativă, cu celelalte organisme de 
inspecţie şi certificare din România şi alte state membre, cu privire la rezultatele controalelor, în 



2 
 

conformitate cu art. 31 din R(CE) nr. 834/2007, şi să menţină înregistrările referitoare la schimbul de 
informaţii ca suport pentru rezolvarea unor reclamaţii. Pentru aceasta, fiecare organism de inspecție 
și certificare aprobat va deține un Registru de sesizări, reclamații, plângeri”. 
 
5. La art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
”(2)Un operator nu poate fi controlat decât de un singur organism de inspecţie şi certificare; dacă un 
operator reziliază contractul cu un organism de inspecţie şi certificare, în baza schimbului de 
informaţii prevăzute la art. 31 din R(CE) nr. 834/2007, se vor transmite, obligatoriu,  toate 
documentele care fac referire la rezultatul controalelor efectuate, precum şi documentele justificative 
aferente eliberate operatorului”. 
 
6. La art. 8, alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„e)să transmită anual, până la data de 1 iunie, planul anual/estimativ al inspecţiilor, care să cuprindă 
planificarea calendaristică a inspecţiilor şi inspectorii desemnaţi pentru realizarea acestora. 
 
7. La art. 9, alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„f)participă, împreună cu reprezentanţii structurii responsabile de inspecţii tehnice în domeniul 
agriculturii ecologice, la auditul la sediu al organismelor de inspecţie şi certificare aprobate, precum 
și la operatorii economici care au contract de prestări servicii încheiate cu organismele de inspecție și 
certificare verificate”. 
 
8. La art. 10, alin. (6), după litera c) se introduc următoarele litere, lit. d), lit. e), lit. g) și lit. g), 
care vor avea următorul cuprins: 
 
„d)certificatele de conformitate/master certificatele/certificatele de confirmare a conversiei; 
e) certificatele de tranzacție pentru toate cantitățile de produse comercializate; 
f) informațiile privind producțiile paralele; 
g) alte documente specifice operatorului respectiv”. 
 
9. La art. 10, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„(8)În baza analizei rapoartelor lunare şi a auditului efectuat la sediul organismului de inspecţie şi 
certificare, precum și la operatorii economici verificați în timpul auditului,  pentru fiecare organism 
de inspecţie şi certificare se întocmeşte un raport de evaluare a activităţii acestuia” 
 
10. La art. 10, alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
(9)În urma acţiunii de control şi supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare, în 
cazul identificării de nereguli, încălcări, erori ce indică faptul că activitatea organismului de inspecţie 
şi certificare nu are nivelul de performanţă cerut, organismul de inspecţie şi certificare va primi, în 
termen de (15 zile lucrătoare), raportul de evaluare, în care se vor preciza elementele identificate şi 
sancțiunea aplicată. 
 
11. La art. 10, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (9), care va avea următorul 
cuprins: 
 
(9) Autoritatea competentă poate aplica organismului de inspecție și certificare, în funcție de 
gravitatea neregulilor constatate, următoarele sancțiuni,: 

a) avertisment scris - se acordă atunci când neregulile, încălcările, motivele de îngrijorare, 
erorile constatate indică faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu are 
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nivelul de performanţă necesar; în această situaţie, organismul de inspecţie şi certificare, în 
termen de 30 de zile, prezintă structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul 
agriculturii ecologice o notă explicativă şi confirmă prin dovezi că s-au aplicat acţiunile 
corective necesare pentru problemele identificate în raportul elaborat de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

b) suspendarea aprobării pentru o perioadă de 3 luni – de acordă în cazul primirii a două 
avertismente consecutive; pentru a evita aplicarea sancțiunii următoare, organismul de 
inspecţie şi certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi trebuie 
să confirme că neregula sau încălcarea a fost rezolvată în perioada menţionată,dar să prezinte 
și dovada implementării acţiunilor corrective; 

c) retragerea aprobării – se realizează în cazul în care nu au fost remediate neregulile care au 
condus la suspendarea aprobării  pentru o perioadă de 3 – 6 luni. 

 
12. La art. 10, alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„(10)În termen de 15-30 de zile lucrătoare de la primirea raportului, organismul de inspecţie şi 
certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi prezintă dovada 
implementării acţiunilor corective.  
 
La art. 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
”(1)În cazul încălcării legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare şi/sau ca urmare a activităţii 
nesatisfăcătoare identificate în urma desfăşurării activităţii de control şi supraveghere şi a 
neimplementării acţiunilor corective necesare, precum şi/sau în cazul în care nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute la art. 27 alin. (5), (6), alin. (9) lit. a)-c), alin. (11), (12) şi (14) din R(CE) nr. 
834/2007, inclusiv nerespectarea obligaţiilor menţionate la art. 6, 7 şi 8 din prezentul ordin, structura 
cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice propune structurii cu atribuții 
responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, suspendarea aprobării 
pentru o perioadă de 3 luni sau, după caz, retragerea aprobării organismelor de inspecție și 
certificare.” 
 
13. La art. 11, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„(6)Organismele de inspecţie şi certificare cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfăşurarea 
activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul României nu mai au dreptul de a depune o nouă 
solicitare pentru aprobare ca organism de inspecție și certificare pentru domeniul agriculturii 
ecologice pe teritoriul României”. 
 
După art. 11 se introduce un nou articol, art. 11, care va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 11 
 
Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică 
 
Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică sunt următoarele: 
 

a) respectarea tuturor normelor de producție ecologică, prevăzute de Regulamentul (CE) 
834/2007 și Regulamentul (CE) 889/2008; 

b) înregistrarea, în fiecare an, a activității în sectorul de agricultură ecologică la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, conform prevederilor art. 28, alin. (1), din Regulamentul (CE) 834/2007 și  ale art. 
2 din  Ordinului nr……../2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în 
agricultura ecologică; 
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c) supunerea exploatației sistemului de control, conform prevederilor art. 28, alin. (1) b din 
Regulamentul (CE) 83/2007; 

d) furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică 
sunt obligați să se înregistreze la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, conform prevederilor Ordinulului nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date 
pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul  agricultură ecologică; 

e) operatorilor care sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică cu fișă de producător- 
producție vegetală, le este interzisă cultivarea în parallel a aceleiași specii, în cazul  culturilor 
anuale, în sistemul conventional si în sistemul ecologic;  

f) operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică care desfășoară activitate de 
comercializare sunt obligați să accepte prelevarea de probe în vederea efectuarii de analize 
pentru toate loturile de produse ecologice pentru care se elibereaza certificatul de tranzacție.  

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

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, 
 
 

Daniel CONSTANTIN 


