
 
Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - “BIO România” identificată prin codul de identificare fiscală  24532374, 

cu sediul secretariatului general în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.162, sect.4, este o persoană juridică română non-

guvernamentală si apolitică, partener de dialog al autorităţilor statului, cu competenţe în agricultura ecologică ce 

militează pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural românesc, pentru educarea, informarea şi 

conştientizarea consumatorilor asupra beneficiilor agriculturii ecologice atât pentru sănătatea umană cât şi pentru 

sănătatea naturii, prin promovarea excelenţei în domeniul agriculturii ecologice 

NR. 8813/31.01.2022 

 
CATRE : MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 

REF: LA PROIECTUL DE ORIDN PRIVIND INREGISTRAREA OPERATORILOR IN AGRICULTURA 

ECOLOGICA  

 

De mai bine de 14 ani Asociatia Bio Romania, solicita catre toate entitatile care au avut sau ar fi 

avut puterea de a schimba ceva in bine in ceea ce priveste sectorul bio din Romania .  

In urma publicarii spre consultare publica a proiectului de  ordin 1253, Bio Romania ca Asociatie 

profesional legal constituita in domeniul agriculturii ecologoice avand o experienta vasta in 

inregistrarea membrilor sai si nu numai, va propune urmatoarele aspecte: 

 

1. Inregistrarea UNICA in sistem ! 

2. Simplificarea fiselor de inregistrare !!  In proiectul de ordin trimis spre consultare publica 

privind anexele care trebuiesc completate de catre operatori vor crea mari probleme . Grupele 

de activitati cel putin la partea denumita General  „Procesare” cum era pana in anul 2021 

putea sa cuprinda mai multe activitati, activitati ce erau foarte bine explicate in Formularele 

de Descriere a activitatii catre OIC. In  aceasta propunere partea de Procesare se subdivizeaza 

in alte doua categorii. Categorii in care nu se regasesc multe din activitatile care se 

desfasoara in acest moment de mai bine de 50 % din operatorii din Romania.  De ex. Un 

operator care cumpara materii prime vrac pentru a le ambala in  diferite gramaje fara 

prelucrare sau transformare (ex faian de grau)  sub brand propriu in trecut se numea 

procesare care cuprindea : ambalare, etichetare si o alta categorie de comercializare. In 

aceasta noua propunere in ce categorie de activitate se poate regasi? Pregatire sau 

prelucrare ?  un alt exemplu : un operator care cumpara diferite materii prime si in urma unei 

retete rezulta un produs cu ingrediente mutiple care presupune mixarea ingredientelor, apoi 

amabalare, etichetare iar la urma comercializare la ce categorie de activitate se incadreaza? 

Pregatire sau prelucrare? Anexa 3 propusa in acest proiect de ordin va duce la iesirea multor 

operatori din sistem iar cei noi vor fi prea speriati de atatea hartii care se vrea a cere practic 

acelasi lucru.  

Propunem :  

 Prod. Veg. – doar suprafate totale in Conventional/ECO – atasata declaratia APIA 

 Prod. Veg. – doar categoriile MARI de produse ; ex : cereale/oleaginoase…livezi, etc 

 Prod. Anim.-doar speciile 

 Alte categorii – descriere generale/ categ MARI de produse 



 
 Modele de fise simplificate – sa contina doar info générale despre activitati, fara 

detaliile ce se regasesc apoi in extrase SNIE/ APIA/ etc. 

3. DIGITALIZAREA inregistrarii cu posibilitatea de inregistrare  din partea 

operatorilor , dar si a Asociatiilor Profesionale Legal consituite si OIC  (la cererea 

Operatorilor) 

 

Solicitam domnului Ministru, Adrian Chesnoiu o intalnire cu Grupul de lucru strict pentru 

sectorul ecologic din Romania in care sa discutam toate aceste aspecte in care putem explica 

beneficiile simplificarii inregistrarii in sistem cat si pentru alte subiecte care ne pot ajuta sa 

crestem sectorul la potentialul enorm pe care il are. 

 

Cu respect,  

 

Avraham Marian Cioceau, 

Presedinte Asociatia Bio Romania 

 

 


