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ANUNŢ
Având în vedere prevederile:
- OUG nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
(publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 641din 08.09.2008), aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 29/2009 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 145 din 09.03.2009);
- HG nr.1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele
agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a
recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii (publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 671 din 07.10.2009);
- Ordinul MADR nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare
si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru
organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare (publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 412 din 21.06.2010), modificat prin Ordinul MADR nr. 40/15.02. 2011 (publicat în
Monitorul Oficial al României, nr. 124 din 18.02.2011);
- Ordinul MADR nr. 163/2010 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului pentru
Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare si a secretariatului acestuia., modificat
prin OMADR nr. 46/24.02.2011,
precum şi necesitatea înfiinţării organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse
agroalimentare, la nivel naţional sau regional, ca persoane juridice române de drept privat, de interes
public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale,
recomandăm organizaţiilor profesionale de pe filerele de produse agrolimentare să se asocieze în
organizaţii interprofesionale (OIPA), în vederea atingerii a cel puţin două dintre următoarele
obiective:
1) contribuţie la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din

punct de vedere cantitativ şi calitativ;
2) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectă a organizării comune a pieţelor agricole;
3) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare;
4) contribuţie la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare;
5) întărirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilităţii produselor, acţionând în interesul
utilizatorilor şi al consumatorilor;
6) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi
comercializarea produselor membrilor producători;

7) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de
piaţă, urmărind promovarea acestora pe piaţa internă şi externă;
8) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare
din sectorul pe care îl reprezintă;
9) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare,
distribuţie şi la evoluţia pieţei;
10) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunătăţirii calităţii produselor pe parcursul
etapelor de producţie şi procesare;
11) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care să asigure protecţia
mediului înconjurător;
12) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de
calitate şi a indicaţiilor geografice;
13) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi
apărarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de
stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;
14) legătura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de
credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi
competitive.
În vederea recunoaşterii, conform art. 3 din Ordinul MADR nr. 143/2010, OIPA depun la registratura
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere de recunoaştere, însoţită de următoarele
documente:
a) Statutul organizaţiei, care trebuie să respecte, în mod obligatoriu, prevederile art.6 din HG
1068/2009;
b) Documente justificative privind respectarea criteriilor de reprezentare, conform prevederilor
art. 4 din HG 1068/2009
c) Hotărârea Adunării generale a membrilor, prin care se solicită recunoaşterea şi se mandatează
în acest sens reprezentantul legal al OIPA;
d) Documentul de strategie de dezvoltare a filierei produsului agroalimentar sau angajamentul că
o va stabili şi prezenta Comitetului OIPA, în termen de 12 luni de la recunoaştere;
e) Acordurile interprofesionale încheiate între membrii OIPA.
Cererea de recunoaştere se transmite secretariatului Comitetului OIPA, care o înregistrează şi o publică în
Registrul OIPA.
Comitetul OIPA analizează documentaţia depusă şi în termen de cel mult 30 de zile ia o decizie privind
aprobarea sau respingerea cererii de recunoaştere.
Decizia de recunoaştere se publică pe site-ul MADR şi, în cazul în care nu există contestaţii în termen
legal, se va emite Ordinul de recunoaştere a OIPA care se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I şi în Registrul OIPA.
COMITET OIPA

