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INFORMARE CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA OPERATORILOR ÎN SISTEMUL DE           

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ ÎN ANUL 2022

           Potrivit prevederilor art. 2, alin  (1)  din ORDINUL Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea 

activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică în fiecare 

an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care 

desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la 

direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în 

continuare DAJ/DAMB.

           Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori 

care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, 

distribuție/introducere pe piață, 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 

intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii 

certificatului își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.

Înregistrarea operatoriilor se face prin completarea Fișelor de înregistrare în 

agricultura ecologică disponibile pe site-ul Direcției pentru Agricultură a Județului 

Sibiu, www.dadrsibiu.ro la secțiunea Formulare tip.

Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe puncte de lucru pe raza 

mai multor județe își înregistrează activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe 

raza județului în care își au sediul social, menționând obligatoriu toate punctele de 

lucru existente.

Fișele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie să fie însoțite de 

următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori și organismul de 

control;

b) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare 

înregistrării în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;

c) certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se 

înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie;

d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 

din Regulamentul (UE) 2018/848.



Fișele de înregistrare se pot depune atât fizic la sediul Instituției, Sibiu strada 

Someșului nr. 49, cât si online pe e-mailul dadr.sb@madr.ro.

Pentru orice informație la telefon 0269210894, persoana de contact Ing. Cristina 

VONICA.


