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   În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, 

   Guvernul României adopta prezenta hotarare. 

   Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a 
produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul 
României, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se modific   i se înlocuieste cu Anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarâre.

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

G U V E R N U L  R O M Â N I E I

Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1559/2004

privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor 

în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul României

Art. I.

  Art. II.

PRIM-MINISTRU

                                                        Victor – Viorel  PONTA
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                                                                                                                                         Anexa

Tarifele privind omologarea produselor de protectie a plantelor, precum si continutul acestora
         (Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1559/2004)

Nr. crt. SUBIECT
TARIF

(lei)

1. Primirea, înregistrarea si verificarea cererii de omologare 
si a integralitatii dosarelor

2000

2. Reanalizarea cererii de omologare în cazul în care aceasta 
nu a fost corect completata

455

3. Primirea, înregistrarea si verificarea cererii de prelungire a 
omologarii

546

4. Primirea, înregistrarea si verificarea cererii de extindere a 
omologarii unui produs deja omologat si a integralitatii 
dosarelor

455

5. Primirea, înregistrarea si verificarea dosarelor în cazul 
unor modificari minore în compozitia unui produs deja 
omologat

455

6. Primirea, înregistrarea si verificarea dosarelor si cererii în 
cazul unui produs de protectie a plantelor deja omologat în 
alt Stat Membru (recunoasterea reciproca a omologarilor)

2278

7. Pregatirea documentului de decizie 500
8. Acordarea unui permis în scop experimental pentru 

activitatea de cercetare si dezvoltare
1320

9. Taxa anuala pentru sustinerea omologarii 1320
10. Eliberarea autorizatiei provizorii de plasare pe piata (120 

de zile) 
880

11. Tarif total activitate secretariat

1. Primirea, înregistrarea si verificarea integralitatii dosarelor 2278
2. Coordonarea examinarii dosarului si editarea monografiei 15034
3. Evaluarea proprietatilor fizico-chimice si a metodelor 

analitice
15034

4. Evaluarea profilului reziduurilor 30067
5. Evaluarea comportarii în mediu 30067
6. Evaluarea profilului ecotoxicologic 30067
7. Evaluarea profilului toxicologic 36445
8. Peer review si procesul de evaluare de catre Statele 

Membre
68335

9. Tarif total pentru includerea unei substante active în Lista 
substantelor active autorizate în Uniunea Europeana (pe 
dosar) - România ca Stat Membru Raportor

227327

A. TARIFE ACTIVITATE SECRETARIAT

10209

B. TARIFE PENTRU INCLUDEREA UNEI SUBSTANTE ACTIVE ÎN LISTA 
SUBSTANTELOR ACTIVE AUTORIZATE ÎN UNIUNEA EUROPEANA
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10. Tarif total pentru includerea unei substante active în Lista 
substantelor active autorizate în Uniunea Europeana (pe 
dosar) - România ca Stat Membru CoRaportor

1. a) Evaluarea proprietatilor fizice si chimice si a metodelor 
analitice pentru analiza substantei active tehnice*)
b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea 
reziduurilor*)

2278

2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 
produsele tratate, produsele alimentare si furaje, evaluarea 
riscului pentru consumator)*)

6834

3. Evaluarea comportarii în mediu*) 7972
4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice)*)
6651

5. Evaluarea profilului toxicologic*)                  7859
6. Evaluarea propunerilor si justificarii pentru clasificarea si 

etichetarea substantei active*)
1366

1. a) Evaluarea proprietatilor fizice si chimice si a metodelor 
analitice pentru analiza microorganismului obtinut în 
productie*)
b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea
calitativa si cantitativa a reziduurilor viabile si neviabile*)

2278

2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 
produsele tratate, produsele alimentare si furaje)*

6834

3. Evaluarea comportarii în mediu*) 7972
4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice)*)
6651

5. Evaluarea profilului toxicologic*) 7859

*) În cazul în care evaluatorii dosarelor acceseaza Proiectul de Raport de Evaluare (Draft 
Assesment Report - DAR) întocmit de statul membru raportor se percep 10% din sumele 
înscrise în tabel.

1. a) Evaluarea proprietatilor fizice si chimice si a metodelor 
analitice pentru analiza a preparatului *)
b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea 
reziduurilor *)

2278

2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 
produsele tratate, produsele alimentare si furaje, evaluarea 

6834

45556

C. TARIFE PENTRU EVALUAREA STIINTIFICA A DOSARELOR
I. SUBSTANTE ACTIVE - SUBSTANTE CHIMICE

TOTAL EVALUARE DOSAR/S.A. SUBSTANTA 
CHIMICA

32960

II. SUBSTANTE ACTIVE - MICROORGANISME SI 
VIRUSI

TOTAL EVALUARE DOSAR/S.A.
MICROORGANISME SI VIRUSI

31594

III. PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR -
PREPARAT CHIMIC
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riscului pentru consumator) *)
3. Evaluarea comportarii în mediu *) 6629
4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice) *)
9750

5. Evaluarea profilului toxicologic *) 8997
6. Evaluarea propunerilor si justificarii pentru clasificarea si 

etichetarea produsului de protectie a plantelor *)
4x1366

7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de 
protectie a plantelor *)

7950

*) Pentru situatia în care România nu este Stat Membru Raportor Zonal (SMRZ) se percep doar 
30 % din sumele înscrise în tabel.

1. a) Evaluarea proprietatilor fizice si chimice si a metodelor 
analitice pentru analiza a preparatului *)
b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea 
reziduurilor *)

2278

2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 
produsele tratate, produsele alimentare si furaje, evaluarea 
riscului pentru consumator) *)

6834

3. Evaluarea comportarii în mediu *) 6629
4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice) *)
9750

5. Evaluarea profilului toxicologic *) 8997
6. Evaluarea propunerilor si justificarii pentru clasificarea si 

etichetarea produsului de protectie a plantelor *)
4 x 1366

7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de 
protectie a plantelor *)

7950

*) Pentru situatia în care România nu este Stat Membru Raportor Zonal (SMRZ) se percep doar 
30 % din sumele înscrise în tabel.

1. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de 
protectie a plantelor *)

4556

2. Evaluarea profilului toxicologic/riscuri pentru operator *) 3645
3. Evaluarea comportarii în mediu *) 228
4 Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice) *)
228

5. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 6834

TOTAL EVALUARE DOSAR/PRODUS DE 
PROTECTIE A PLANTELOR - PREPARAT 
CHIMIC

47902

IV. PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR -
MICROORGANISME SI VIRUSI

TOTAL EVALUARE DOSAR/ PRODUS DE 
PROTECTIE A PLANTELOR -
MICROORGANISME SI VIRUSI

47902

D. TARIFE PENTRU EVALUAREA SUPLIMENTARA ÎN CAZUL EXTINDERII 
DOMENIULUI DE UTILIZARE A UNUI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR
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produsele tratate, produsele alimentare si furaje, evaluarea 
riscului pentru consumator) *)

*) Pentru situatia în care România nu este Stat Membru Raportor Zonal (SMRZ) se percep doar 
30 % din sumele înscrise în tabel.

1. Evaluarea proprietatilor fizice si chimice *) **) 800
2. Evaluarea studiilor de eficacitate si fitotoxicitate *) 800
3 Evaluarea studiilor de toxicologie *) 400
4 Evaluarea studiilor de ecotoxicologie *) 400
5. Evaluarea comportarii în mediu *) 400

6. Evaluarea propunerilor si justificarii pentru clasificarea si 
etichetarea produsului de protectie a plantelor *)

4x250

*) Pentru situatia în care România nu este Stat Membru Raportor Zonal (SMRZ) se percep doar 
30 % din sumele înscrise în tabel
**) In cazul unor modificari minore în compozitia chimica a produsului de protectie a plantelor 
se percepe doar tariful prevazut la punctul 1, pentru evaluarea propietatilor fizico-chimice.

1. a) Evaluarea proprietatilor fizice si chimice si a metodelor 
analitice pentru analiza a preparatului
b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea 
reziduurilor

1139

2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe 
produsele tratate, produsele alimentare si furaje, evaluarea 
riscului pentru consumator)

3417

3. Evaluarea comportarii în mediu 3315
4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii 

ecotoxicologice)
4875

5. Evaluarea profilului toxicologic 4499
6. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de 

protectie a plantelor
2278

7. Evaluarea propunerilor si justificarii pentru clasificarea si 
etichetarea produsului de protectie a plantelor 

4x250

TOTAL 15491

E. TARIFE PENTRU EVALUAREA SUPLIMENTARA ÎN CAZUL UNOR
MODIFICARI ÎN COMPOZITIA CHIMICA A PRODUSULUI DE PROTECTIE A 

PLANTELOR

TOTAL 3800

F. TARIFE PENTRU EVALUAREA DOSARULUI PRODUSULUI ÎN CAZUL  
UNUI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR DEJA OMOLOGAT ÎN ALT STAT 

MEMBRU (RECUNOASTEREA RECIPROCA A OMOLOGARILOR)

TOTAL EVALUARE DOSAR/ PRODUS DE 
PROTECTIE A PLANTELOR-PREPARAT CHIMIC

20523
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