
ORDIN nr. 986 din 6 decembrie 2016 privind aprobarea 
cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie 
şi certificare în agricultura ecologică 

Având în vedere: 

- prevederile art. 8 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară 
nr. 113.152/2016, 

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit 
următorul ordin: 

Art. 1 

Se aprobă cuantumul taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare, 
la valoarea de 350 lei/domeniu de activitate, aşa cum sunt definite în Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 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 şi completările 
ulterioare. 

Art. 2 

Taxa pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare se achită în contul de 
venituri ale bugetului de stat 20.A. 16 03.00 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unităţile Trezoreriei Statului în raza 
cărora organismele de inspecţie şi certificare îşi au sediul social, codificat cu codul de 
identificare fiscală al acestora, înainte de depunerea dosarului de aprobare sau cel 
târziu până la emiterea deciziei de aprobare/respingere de către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 3 

În sensul prezentului ordin, organismele de inspecţie şi certificare se identifică cu 
organismele de control, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale 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 şi completările ulterioare. 

Art. 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

Teodor Mihalcea, 

secretar de stat 

Ministrul finanţelor publice, 

Anca Dana Dragu 
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