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ÎN ATENȚIA OPERATORILOR/GRUPURILOR DE OPERATORI ÎN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi
înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin entităţile
mandatate.
Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
• contractul încheiat între operator/grupul de operatori şi organismul de control
şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;
• declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare
înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului
prevăzut în anexa nr. 11.
• certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu
în agricultură ecologică începând cu anul II de conversie
• lista membrilor grupului de operatori
(fragment din ORD. MADR nr. 45 din 25 februarie 2022 pentru aprobarea regulilor
privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultură
ecologică
Prin excepţie,
- îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, operatorii
care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar acordat prin
Măsura 11;
- operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activităţi în domeniile:
pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de
produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care
intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura
ecologică sau care intenţionează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data
retragerii certificatului îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie
inclusiv.
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Formularele se pot descărca accesând link-ul de mai jos:
https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/fisele-de-inregistrare-in-agriculturaecologica.html
sau pe site-ul instituției noastre: dadrcovasna.ro → secțiunea Formulare tip → Fișele
de înregistrare în agricultura ecologică
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