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ORDIN nr. 6 din 11 ianuarie 2011
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010
pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a
organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control
În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 95.696 din 8
decembrie 2010 şi ale art. 2 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale art. 39 din 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 producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia
ecologică, etichetarea şi controlul,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind
organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi
de supraveghere a activităţii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 199 din 30 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
"o) să solicite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobarea de derogări pentru legarea
animalelor din exploataţiile mici, în baza art. 39 din R (CE) nr. 889/2008, în conformitate cu procedura
prevăzută în anexa nr. 11. În sensul prezentului ordin, exploataţii mici în sectorul de agricultură ecologică,
producţie animalieră, sunt considerate exploataţiile ce deţin un număr maxim de 20 capete vaci şi tauri de
peste 2 ani, din specia bovine."
2.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin."
3.După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXĂ:
(- Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 65/2010)
PROCEDURA de solicitare a aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici
I.Cerere de aprobare a derogării pentru legarea animalelor
Numele organismului de inspecţie şi certificare ......................................................
Adresa .......................................................................................................................................
Cod de identificare ..................................................
Nr. ............................./..............................................
Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia generală ......................................................
Referire: aprobarea derogărilor pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza prevederilor art.
39 din 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 producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul pentru:
Operatorul
............................................................................,
cod
..................................,adresa
...................................................................................

Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulaţie liberă şi
astfel, în vederea menţinerii producţiei ecologice în exploataţiile condiţionate din punct de vedere climatic,
geografic şi structural şi pentru a rezolva problemele specific legate de gestionarea efectivelor de animale,
solicităm aprobarea derogării pentru legarea animalelor din prezenta exploataţie.
În acest scop, anexez la prezenta cerere următoarele documente:
- copie a fişei de înregistrare;
- copie a ultimului raport de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare;
- copie a cererii operatorului prin care se solicită derogare pentru legarea animalelor, care cuprinde şi
angajamentul operatorului.
Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi
favorabil această solicitare.
Data ...............................................
Semnătura
şi
ştampila
organismului
de
inspecţie
şi
certificare
............................................................................................
II.Cererea operatorului către organismul de inspecţie şi certificare în vederea aprobării derogării pentru
legarea animalelor din exploataţiile mici
Operator
.........................................................................................................................................................................
......
Adresa
.........................................................................................................................................................................
.........
Verificat de organismul de inspecţie şi certificare ............................................... (semnătura şi ştampila
responsabilului organismului de inspecţie şi certificare) ..................................................................
Suprafaţa
Din care:
Numele
Efectivul
terenului
Suprafaţa
Din care: Efective Efective în
Observaţii
operatorului de bovine
destinat
adăposturilor
certificate conversie
păşunatului
Vaci şi
tauri de
peste 2
ani, din
specia
bovine

Bovine
între 6
luni şi 2
ani
Bovine
sub 6
luni
Total:
Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la păşune, pe toată perioada în care
păşunatul este posibil, şi accesul la suprafeţe în aer liber, de cel puţin două ori pe săptămână, în cazul în
care păşunatul nu este posibil.
Data .................................
Semnătura operatorului ...............................................
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