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INFORMARE 
 
In conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 895 din 19 august 2016 
pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi 
certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi 
certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii 
organismelor de control, în agricultura ecologică 
CAPITOLUL VIII: Obligaţiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică 
Art. 19 

(1)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate normele 

de producţie ecologică, prevăzute de R (CE) nr. 834/2007 şi R (CE) nr. 889/2008. 

(2)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea 

în sectorul de agricultură ecologică la MADR, conform prevederilor art. 28 alin. (1) 
din R (CE) nr. 834/2007, respectiv conform prevederilor naţionale în vigoare privind 

înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, şi să facă dovada acestei 

înregistrări la orice control efectuat de OC. 
(3)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să supună exploataţia 

sistemului de control, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din R (CE) nr. 
834/2007. 

(4)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să asigure trasabilitatea 

produselor în toate etapele de producţie, procesare şi comercializare, inclusiv prin 
identificarea loturilor de produse obţinute şi utilizarea codurilor de identificare ale 

loturilor aferente astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacţionării 

(documente contabile, documente de transport etc.). 
(5)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea, 

conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. (b) din R (CE) nr. 889/2008, în cazul 

operatorilor furnizori de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinuţi prin metoda de 

producţie ecologică. 
(6)Operatorilor înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca producători le este 

interzisă cultivarea în paralel a aceleiaşi specii atât în sistemul convenţional, cât şi 

în sistemul ecologic pentru culturile anuale. 
(7)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să accepte prelevarea de 

probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice 

(reprezentând producţie primară pentru care se eliberează certificate de tranzacţie), 

în cazul operatorilor care desfăşoară activitate de comercializare. 
(8)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să delimiteze un spaţiu 

între produsele ecologice şi cele convenţionale în cazul operatorilor care 

comercializează produse în magazine. 



 
 

(9)Operatorii care solicită rezilierea contractului de prestări servicii cu OC trebuie, cu 

cel puţin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului, să informeze OC în cauză                 
 

printr-o notificare scrisă care cuprinde intenţia de reziliere a contractului, precum şi 

denumirea OC cu care va încheia un nou contract de prestări de servicii. 
(10)În situaţia în care OC i-a fost retrasă aprobarea sau s-a retras din proprie 

iniţiativă, operatorul, pentru continuarea activităţii în domeniul agriculturii 

ecologice, are obligaţia să încheie un alt contract de prestări de servicii cu alt OC în 

termen de 30 de zile de la data informării prin care i s-a adus la cunoştinţă despre 
retragerea aprobării/încetării activităţii OC; 

operatorul are obligaţia să notifice noul OC în legătură cu existenţa documentului 

justificativ emis de OC anterior. 
(11)Începând cu data retragerii/Pe perioada suspendării din sistemul de agricultură 

ecologică, operatorii nu mai pot utiliza documentele justificative emise de OC, 

respectiv certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a 

conversiei, precum şi alte documente justificative care însoţesc orice tranzacţie 
comercială. 
(12)Operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg/produs transmit 

către OC, până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul tranzacţiilor efectuate în 

luna anterioară. 
(13)Pentru aceeaşi activitate un operator nu poate fi inspectat şi certificat de mai 

multe OC în acelaşi timp. 
(14)Operatorul care a fost exclus din sistemul de agricultură ecologică nu are dreptul 

să se înregistreze în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la 
data excluderii. 
(15)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să solicite OC eliberarea 

documentelor justificative (certificate de tranzacţie) care să însoţească orice 

tranzacţie comercială efectuată în afara teritoriului României. 
(16)Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să păstreze toate 

rapoartele de control, documentele justificative şi orice alte documente eliberate de 

OC sau care au stat la baza emiterii documentelor justificative sau certificatelor de 
tranzacţie cel puţin 5 ani, pentru a fi puse la dispoziţia autorităţii competente 

pentru agricultura ecologică şi APIA. 
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