Agricultura ecologică

Mai 2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR)

-autoritatea competentă pentru
sectorul de agricultură ecologică
din România, în conformitate cu
prevederile art. 27 din
Regulamentul (CE)
nr. 834/2007.

Prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare
ecologice, în baza art. 8 alin. (1)
atribuțiile de inspecție și
certificare au fost delegate
Organismelor de Control (OC) persoane juridice din sectorul
public sau privat, aprobate de
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

Organisme de control
- anul 2019 

Pe teritoriul României activează 13 organisme de control în domeniul agriculturii ecologice,
aprobate de MADR, în conformitate cu prevederile art. 2-3(cu sediul principal în alt stat membru)
sau art 4-5(cu sediul principal în România) din Ordinul nr. 895/2016, cu modificăril și
completările ulterioare, și ale art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

1. S.C ECOCERT S.R.L

RO-ECO-007

2. S.C. ECOINSPECT S.R.L.

RO-ECO-008

3. BIOS S.R.L ITALIA- SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-009

4. AGRECO R .F. GÖDERZ GMBH GERMANIA - SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-015

5. BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-016

6. AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-018

7. CERTROM SRL

RO-ECO-021

8. S.C. ECOROISCERT SRL

RO-ECO-022

9. MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE

RO-ECO-023

10. CERES ORGANIC CERT SRL

RO-ECO-024

11. BIOCERT TRADIȚIONAL SRL

RO-ECO-025

12. SC SRAC CERT SRL

RO-ECO-026

13. SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL

RO-ECO-027

Legislație CE


Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor
ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91;



Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția
ecologică, etichetarea și controlul;



Regulamentul (CE) nr. 1235/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007 de stabilire a
sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite
fructe și legume;



Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a
asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

Legislație națională (1)



Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare;



Ordonanţa Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul produselor agroalimentare ecologice, cu modificările și
completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor
necesare în vederea respectării prevederilor „Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91”



Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările
ulterioare; (a abrogat Ordinul MADR nr. 219/2007)

Legislație națională (2)


Ordinul nr. 895/2016 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, cu
modificările și completările ulterioare; (a abrogat Ordinul
MADR nr. 181/2012)



Ordinul nr. 51/2010 pentru aprobarea regulilor naţionale
privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare
ecologice din ţări terţe;



Ordinul nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei
şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Regulilor specifice
privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, cu
modificările și completările ulterioare;

Înregistrarea operatorilor în sistemul
de agricultură ecologică, conform
O.M. nr.1253/2013


Pentru a fi certificat ca operator în agricultura ecologică, un prim pas îl reprezintă
încheierea unui contract cu un Organism de control aprobat pe teritoriul României în
conformitate cu legislația în vigoare;



În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi
înregistra activitatea la MADR, prin entităţile mandatate (DAJ și asociațiile legal
constiuite, OC) prin completarea fișelor de înregistrare prevăzute în anexele 1-7 la
O.M nr.1253/2013.



Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa
internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură
îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.



Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea până la data de
15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3),
operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar.



Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate
direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în
sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/EM.
Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc,
procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de
vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile
menţionate anterior către o parte terţă.

Entități mandatate de MADR


Entităţile mandatate sunt:

- direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
- asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;
- organismele de inspecţie şi certificare.


Atribuţiile entităţilor mandatate sunt:

a)direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare DAJ - primesc
fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor
profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea
avizării şi aprobării;
b)asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care
îndeplinesc condiţiile privind vechime în domeniul agriculturii ecologice de
minimum 5 ani și deţinerea de filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene,
la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute
în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în
numele acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării
şi avizării;
c)organismele de inspecţie şi certificare - verifică şi certifică operatorii înscrişi
în sistemul de agricultură ecologică.

Înregistrarea la DAJ-uri


Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:

- personal, prin depunerea documentelor în format
fizic sau prin transmiterea documentelor în format
electronic, utilizând semnătura electronică;
- prin asociaţiile profesional legal constituite în
domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile
privind privind vechime în domeniul agriculturii
ecologice de minimum 5 ani și deţinerea de filiale
şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene, în
situaţia în care operatorul optează pentru această
variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin
depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau
transmiterea documentelor în format electronic,
utilizând semnătura electronică a asociaţiei.

b


Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai
multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe
raza judeţului în care au sediul social, în fişa de
înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate
punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste
judeţe.
Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de
următoarele documente:


contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi
certificare menţionat în fişa de înregistrare;



declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea
documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologica, care
se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la
OMADR nr. 1253/2013, cu modificările și completările
ulterioare.



Fișele de înregistrare se depun la DAJ şi la Direcţia pentru
Agricultură a Municipiului Bucureşti, în vederea avizării şi
aprobării.



Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original,
operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM.
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Data de începere a perioadei de conversie
este data la care operatorul s-a
înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea
fişei de înregistrare în agricultura
ecologică.
Operatorii care derulează măsuri din
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală sau Programul operaţional pentru
pescuit îşi pot schimba organismul de
inspecţie şi certificare cu care au încheiat
contract, în situaţia în care acesta nu
este acreditat pentru o activitate ce face
obiectul măsurii respective.

Dinamica operatorilor și a
suprafețelor în agricultura ecologică
2010-2018
Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricultura ecologică
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Număr operatori certificați în agricultura ecologică

9374
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Date privind agricultura ecologică în
județul Prahova

În anul 2018, la nivelul
județului Prahova au fost
înregistrați în sistemul de
agricultură
ecologică
un
număr de 103 operatori și o
suprafață de 879.66 (ha).

Sursa : Date comunicate de către DAJ Prahova

Date statistice AE anul 2017-2019
județul Prahova

Număr
operatori
Suprafață
Nr. Familii
albine

2017

2018

70

103

2019
(până in
prezent
65

374,88

879,66

748,33

1.250

4.162

1.078

Măsuri de sprijin prin
PNDR 2014-2020
Pentru sprijinirea operatorilor înregistrați în sistemul de
agricultură ecologică, în cadrul PNDR 2014-2020 este
inclusă Măsura 11 – agricultură ecologică, care cuprinde 2
submăsuri: sM 11.1 - sprijin pentru conversia la practicile
şi metodele de agricultură ecologică și sM 11.2 - sprijin
pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură
ecologică, ce pot fi accesate și în urma îndeplinirii
criteriilor de eligibilitate, poate fi obținut sprijin financiar
care acoperă pierderile de venit.
Aceste submăsuri au fost introduse pentru a veni în
sprijinul fermierilor care doresc să practice acest tip de
agricultură, menită să producă hrană mai curată, mai
potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu
conservarea şi dezvoltarea mediului.

sM 11.1

sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică



Plăţile compensatorii în cadrul pachetelor submăsurii 11.1 acordate pentru
perioada de conversie sunt:



Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în
conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an,



Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an,



Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an,



Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an,



Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura
ecologică – 365 euro/ha/an,



Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura
ecologică – 143 euro/ha/an,



Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura
ecologică cu angajament de agro-mediu și climă – 39 euro/ha/an.



Plăţile acordate în cadrul art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se pot
cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă: plăţi directe, plăţi
acordate în baza art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ”Plăți pentru zone
care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.



Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii 10.1 de
agro-mediu și climă, iar pachetul 2 al submăsurii se poate combina numai cu
pachetul 4 al submăsurii 10.1 de agro-mediu și climă. Varianta 6.1 a Pachetului 6
prevăzut de submăsura 11.1 nu se poate combina pe aceleaşi suprafeţe agricole cu
Pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2 sau 11.2 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă.

sM 11.2




















Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

Plăți compensatorii cu intensitate de 100%.
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pentru operațiunile
realizate în vederea menținerii practicilor de agricultura ecologică.
Submăsura conţine 6 pachete:
Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate
în agricultura ecologică,
Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 6 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică
Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi
reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare
suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pe (ha) din
sprafaţa agricolă pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate
în agricultura ecologică - 218 euro/ha/an,
Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică – 431 euro/ha/an,
Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha/an,
Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică – 479 euro/ha/an,
Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 350
euro/ha/an,
Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică –
129 euro/ha/an,
Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu
angajament de agro-mediu și climă – 73 euro/ha/an.



Plăţile acordate în cadrul art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se pot
cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă: plăţi directe, plăţi
acordate în baza art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ”Plăți pentru
zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice”.



Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii
10.1 de agro-mediu și climă, iar pachetul 2 al submăsurii se poate combina
numai cu pachetul 4 al submăsurii 10.1 de agro-mediu și climă. Varianta 6.1 a
Pachetului 6 prevăzut de submăsura 11.2 nu se poate combina pe aceleaşi
suprafeţe agricole cu Pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2 sau 11.2 ale submăsurii
10.1 de agro-mediu şi climă.



Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia
culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5.



În cazul agriculturii ecologice obținerea unei intensități suplimentare cu 20
puncte procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectelor depuse în vederea
accesării măsurilor de sprijin, este posibilă doar dacă întreaga exploatație a
beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care
investiţia deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux cu activele întregii
exploataţii sau, parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau
certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei
activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin schemele de sprijin din PNDR
2014-2020, prin întălnirile periodice realizate cu asociațiile și fundațiile de
profil, întălniri cu orgasnismele de control și operatori, susține practicarea
metodei de producție ecologică, deorece aceasta constituie un rol împortant
în agricultura românească.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
Adrian Zarzără
Consilier juridic – Direcția Generală Politici Agricole

