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pentru completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si

dezvoltarii rurale, ministrului sanatatii si ministrului mediului si

gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a

Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

Vazând referatul de aprobare nr. 117365/18.06.2012 al Agentiei Nationale 

Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

având în vedere prevederile art. 6 din Hotarârea Guvernului nr. 1559/2004 privind 

procedura de omologare a produselor de protectie a plantelo  în vederea plasarii pe piata 

si a utilizarii lor pe teritoriul României, cu modific   le si completarile ulterioare, 

precum si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piata

a produselor de protectie a plantelor si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 

91/414/CEE ale Consiliului,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si 

functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii   rale, precum si a unor structuri 

aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotarârii 

Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a Hotarârii Guvernului nr. 1635/2009 privind 
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organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si ministrul mediului

si padurilor, emit prezentul

– Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, 

ministrului sanatatii si ministrului mediului si gospo  ririi apelor nr. 116/153/358/2005 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de 

Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se completeaza dupa cum urmeaza:

. La articolul 5, dupa punctul 6, se introduce punctul 7, cu urmatorul cuprins:

“ 7. Aprobarea comertului paralel al produselor de protectie a plantelor.”

La articolul 8, dupa punctul 14, se introduc punctele 15 si 16 cu urmatorul 

cuprins:

“15. Primirea, înregistrarea si verificarea cererilor pentru aprobarea comertului paralel al 

produselor de protectie a plantelor si a documentelor aferente.

“16. Coordonarea activitatilor privind aprobarea comertului paralel al produselor de 

protectie a plantelor, inclusiv redactarea si gestionarea permiselor de comert paralel.”

Dupa se introduce un nou capitol, 

cu urmatorul cuprins:

Comertul paralel al produselor de protectie a plantelor se efectueaza în baza unui 

permis de comert paralel, emis de catre Comisia Nation  a de Omologare a Produselor 

de Protectie a Plantelor.

Modelul permisului de comert paralel este prevazut în la prezentul 

Regulament.

Comercializarea si utilizarea pe teritoriul României a produselor de protectie a 

plantelor supuse procedurii de comert paralel, se realizeaza pe baza permisului de 

comert paralel emis de Comisie, cu respectarea legislatiei nationale si comunitare în 

domeniu.

O R D I N:

Art. I

1

2.

3. Capitolul II: Procedura de omologare

Capitolul III: Procedura de comert paralel

Art. 11

(1)

Anexa Nr. 4 

(2)
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Prezentul ordin se aplica produselor de protectie a plantelor care au fost evaluate 

complet, atât în statul membru de origine, cât si în România, conform Regulamentului 

(CE) nr. 1107/2009. 

Prin derogare de la alin. (1), prezentul ordin se aplica si produselor de protectie a 

plantelor omologate conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1559/2004, care au 

fost evaluate în baza Principiilor uniforme de evaluare si omologare a produselor de 

protectie a plantelor aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si 

dezvoltarii rurale, ministrului sanatatii si ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 

1017/1144/1171/2005.

Prevederile Capitolului III din prezentul ordin nu se aplica:

a) produselor de protectie a plantelor care au în comp       substante active care nu sunt 

incluse în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeana si care nu se aflau 

pe piata Uniunii Europene la data de 25 iulie 1993; 

b) produselor de protectie a plantelor autorizate pentru o perioada care nu depaseste 120 

de zile, în vederea unei utilizari limitate si control     daca aceasta este necesara în urma 

aparitiei unui pericol neprevazut care nu poate fi înlaturat prin alte metode, conform art. 

53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

c) produselor de protectie a plantelor din cadrul activitatii de cercetare si dezvoltare,

conform art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

d) produselor de protectie a plantelor ale caror certificate de omologare au fost retrase în 

cadrul procesului de re-omologare sau ca urmare a publicarii deciziilor de ret agere ale 

Comisiei Europene. 

În sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se defi   c astfel:

a) procedura de introducere pe teritoriul României a unui produs 

de protectie a plantelor omologat într-un stat membru denumit în continuare 

statul membru de origine, care are o compozitie identica în sensul prezentului 

act normativ, cu cea a unui produs de protectie a plantelor deja omologat în 

Art. 12 

(1) 

(2)

(3)

Art. 13

-Comert paralel
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România, în vederea plasarii pe piata si a utilizarii pe teritoriul României, 

denumit în continuare ;

b) este statul membru al Uniunii Europene din care 

provine produsul de protectie a plantelor supus procedurii de comert paralel;

c) operator economic autorizat pentru comercializarea produselor de 

protectie a plantelor conform prevederilor legislatiei în vigoare;

d) act administrativ ce permite facilitarea comertului cu 

produse de protectie a plantelor între statele membre si implicit cresterea liberei 

circulatii a acestor tipuri de produse, asigurând astfel disponibilitatea lor pe 

teritoriul statelor membre. Acest act administrativ reprezinta autorizatia

necesara pentru importul produselor de protectie a plantelor care sunt identice 

cu produsele deja omologate în România;

e) un produs de protectie a plantelor care are compozitie 

identica cu produsul de protectie a plantelor omologat în statul membru de 

origine;

f)

reprezinta autoritatea nationala desemnata pentru omologarea produselor de 

protectie a plantelor, denumita în continuare Comisie;

g)

reprezinta organismul executiv de lucru al Comisiei 

Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor denumit în 

continuare Secretariat;

h) înseamna actul administrativ 

prin care autoritatea competenta a unui stat membru autorizeaza introducerea pe 

piata a unui produs de protectie a plantelor pe teritoriul sau;

i) - ansamblul de activitati autorizate pentru promovarea 

comerciala a produselor, inclusiv publicitatea, relatiile publice si serviciile de 

informare, distribuire si vânzare pe piata interna sau externa;

produs de referinta

Statul membru de origine -

Solicitant -

Permis de comert paralel -

Produs de referinta -

Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de 

Protectie a Plantelor

Autorizatie a unui produs de protectie a plantelor 

Comercializare
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În vederea obtinerii permisului de comert paralel, solicitantul depune la Secretariat 

o cerere conform modelului prevazut în la prezentul Regulament, însotita

de urmatoarele documente:

a) propunerea de eticheta în limba româna pentru produsul de protectie a plantelor 

supus procedurii de comert paralel, împreuna cu eticheta originala a produsului,

însotita de traducerea acesteia;

b) o copie a autorizatiei acordata de statul membru de origine, însotita de traducerea 

legalizata în limba româna;

c) dovada comunicarii în scris catre detinatorul autorizatiei sau reprezentantul sau 

legal în România, cu privire la intentia solicitarii permisului de comert paralel;

d) o copie a certificatului de înregistrare pentru comercializarea produsului de

protectie a plantelor pe teritoriul României, eliberat de catre Unitatea Fitosanitara

în a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea conform prevederilor 

Ordonantei 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, 

precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte no  ative din domeniul 

fitosanitar, aprobata cu modificari si completari;

e) un esantion din produsul de protectie a plantelor pentru care se doreste 

introducerea pe piata, daca Comisia considera necesar acest lucru;

Secretariatul verifica din punct de vedere administrativ documentele depuse si daca 

sunt incomplete, notifica în scris solicitantul în termen de 10 zile lucratoare de la data 

primirii acestora. 

Informatiile lipsa se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data primirii 

notificarii prevazute la alin. (2). Nerespectarea acestui termen conduce la anularea 

cererii pentru obtinerea permisului de comert paralel si la returnarea documentelor 

depuse. 

Solicitantul va fi informat în scris, cu privire la de    a de anulare a cererii pentru 

obtinerea permisului de comert paralel. 

Art. 14

(1)

Anexa Nr. 5

(2) 

(3)
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Comisia aproba eliberarea permisului de comert paralel al unui produs de protectie a 

plantelor numai daca:

a) produsul este autorizat în vederea plasarii pe piata si utilizarii în statul membru de 

origine ;

b) detine o autorizatie valabila la momentul solicitarii permisului de comert paralel;

c) compozitia este identica în sensul prezentului act normativ, c  cea a produsului de 

protectie a plantelor deja omologat în România, în vederea plasarii pe piata si a utilizarii 

pe teritoriul României, produs de referinta;

Produsul de protectie a plantelor aprobat conform procedurii de comert paralel este 

plasat pe piata si utilizat în conformitate cu dispozitiile autorizatiei produsului de 

referinta. 

Produsul de protectie a plantelor supus procedurii de comert paralel este considerat 

identic cu produsul de referinta numai daca sunt îndeplinite cumulativ, ur atoarele 

criterii:

a) au fost produse de catre aceeasi societate, de o societate afiliata sau în cadrul 

unei licente, în baza aceluiasi proces de fabricatie;

b) sunt identice, în ceea ce priveste specificatia si continutul în substante active, 

agenti fitoprotectori si agenti sinergici, precum si în ceea ce priveste tipul de 

formulare;

c) contin fie aceiasi coformulanti, fie unii echivalenti si au aceleasi dimensiuni, 

materiale si forme ale ambalajului, din punct de vedere al impact     potential 

negativ asupra sigurantei produsului în ceea ce priveste sanatatea umana,

animala sau mediul înconjurator;

În cazul în care unul din criteriile mentionate anterior nu este îndeplinit, Comisia nu va 

elibera permisul de comert paralel.

Art. 15

(1)

(2)

Art. 16
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Pentru evaluarea caracterului identic al produselor de protectie a plantelor, Comisia 

solicita informatiile necesare de la autoritatile competente din statul membru de origine. 

Pentru simplificarea procedurii, Laboratorul Central Fitosanitar poate solicita în numele 

Comisiei, informatiile necesare pentru evaluarea carac   ului identic al produselor de 

protectie a plantelor de la autoritatile competente din statul membru de origine. 

Comisia furnizeaza informatii referitoare la produsele de protectie a plantelor 

omologate în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul României, care fac

obiectul procedurii de comert paralel în alte state membre, la   licitarea autoritatilor 

competente din aceste state membre, în baza informatiilor furnizate de Laboratorul 

Central Fitosanitar.  

Comisia si Laboratorul Central Fitosanitar consulta dosarul produsului de referinta

depus în vederea omologarii pentru plasarea pe piata si utilizarea pe teritoriul României.

Secretariatul transmite Laboratorului Central Fitosanitar documentele depuse de 

solicitant, precum si pe cele obtinute de la autoritatile competente din statul membru de

origine, în vederea evaluarii caracterului identic al produsului de protectie a plantelor 

supus procedurii de comert paralel, comparativ cu produsul de referinta conform 

prevederilor art. 16. Mostrele de produs formulat, dupa caz 500 mililitri respectiv 200 

grame se vor depune de solicitant la Laboratorul Central Fitosanitar.

În termen de 35 zile lucratoare de la primirea documentelor si a mostrei de produs 

formulat, respectiv dupa evaluarea si analiza acestora, Laboratorul Central Fitosanitar 

transmite Secretariatului raportul de evaluare privind caracterul identic al produselor de 

protectie a plantelor si buletinul de analiza, împreuna cu o propunere privind obtinerea 

permisului de comert paralel.

Eticheta produsului de protectie a plantelor supus pro   urii de comert paralel

trebuie sa contina instructiuni de utilizare, clasificare, categorii si simboluri de pericol, 

fraze tip de risc si fraze tip de siguranta, identice cu cele incluse pe eticheta produsului 

Art. 17

(1) 

(2)

(3)

Art. 18

(1)

(2)

Art. 19

(1)
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de referinta, numele si adresa detinatorului permisului de comert paralel, precum si 

numarul si data eliberarii permisului de comert paralel.

Etichetarea produselor de protectie a plantelor supuse procedurii de comert

paralel trebuie sa respecte dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 547/2011 al Comisiei de 

punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al 

Consiliului în ceea ce priveste cerintele de etichetare pentru produsele de protectie a 

plantelor, precum si ale Hotarârii de Guvern nr. 1559/2004 privind proced ra de 

omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata si a utilizarii 

lor pe teritoriul României.

Produsul de protectie a plantelor supus procedurii de comert paralel se 

comercializeaza numai ambalat în forma în care este furnizat utilizatorilor finali, în 

statul membru de origine.

În termen de 45 zile lucratoare de la data depunerii unei cereri complete, în baza 

raportului de evaluare a caracterului identic al produselor de protectie a plantelor si a

propunerii privind obtinerea permisului de comert paralel, primite de la Laboratorul 

Central Fitosanitar, Comisia aproba sau nu eliberarea permisului de comert paralel. 

Termenul limita de 45 de zile lucratoare exclude perioada de timp în care sunt 

consultate autoritatile competente din statul membru de origine, care este de 10 zile 

lucratoare de la data primirii solicitarii si poate fi prelungit în functie de periodicitatea 

sedintelor Comisiei;

Comisia elibereaza permisul de comert paralel în doua    mplare, un exemplar 

pentru solicitant si un exemplar pentru Comisie, pastrat în arhiva Secretariatului;

În cazul în care Comisia nu aproba eliberarea permisului de comert paralel pentru 

produsul de protectie a plantelor supus procedurii, informeaza în scris solicitantul, 

acesta putând solicita autorizarea produsului în vederea plasarii pe piata si a utilizarii, 

conform prevederilor art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

Comisia publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale Fitosanitare, cu 

respectarea prevederilor art. 52 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, 

permisele de comert paralel privind urmatoarele informatii:

(2)

(3)

Art. 20

(1) 

(2)

(3)

(4)
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- numarul, data eliberarii si perioada de valabilitate a permisului de comert paralel;

- numele persoanei juridice detinatoare a permisului de comert paralel;

- denumirea comerciala si numarul autorizatiei produsului de protectie a plantelor de 

referinta;

- tara de origine a produsului pentru care s-a obtinut permisul de comert paralel;

- denumirea comerciala a produsului supus procedurii de comert paralel distribuit în 

România;

Permisul de comert paralel este valabil pe durata auto   atiei produsului de referinta. 

În cazul în care titularul autorizatiei produsului de referinta solicita anularea acesteia, în 

conformitate cu prevederile art. 29 si art. 45 (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, 

valabilitatea permisului de comert paralel expira la data la care autorizatia produsului de 

referinta ar fi expirat în mod normal.

Valabilitatea permisului de comert paralel se poate modifica în functie de deciziile 

care se iau la nivelul Uniunii Europene privind substantele active din compozitia 

produsului de protectie a plantelor autorizat conform procedurii de comert paralel.

Permisul de comert paralel se retrage în cazul în care autorizarea produsului de 

referinta este retrasa, din motive de siguranta privin  sanatatea umana, animala sau 

protectia mediului, sau privind eficacitatea biologica, altele decât cele comerciale sau 

administrative, iar produsul supus procedurii de comert paralel introdus pe teritoriul 

României se returneaza de catre solicitant pe cheltuiala acestuia în statul membru de 

origine.

Daca pentru produsul de referinta se acorda o perioada de gratie pentru eliminarea, 

depozitarea, comercializarea si utilizarea stocurilor existente pe teritoriul României, 

aceeasi perioada de gratie se acorda si pentru produsul de protectie a plantelor autorizat

în statul membru de origine supus procedurii de comert paralel.

Art 21

Art. 22

(1)

(2)

(3)

.
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În termen de 10 zile lucratoare de la data introducerii produsului de protectie a 

plantelor pe teritoriul României, detinatorul permisului de comert paralel informeaza în 

scris Comisia privind cantitatile de produse de protec    a plantelor introduse în tara.

Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage dupa sine retragerea permisului de comert 

paralel si aplicarea prevederilor  art. 22, alin. (2).

Tarifele de plata care se percep pentru procedura de comert paralel cu produse de 

protectie a plantelor: 

Tarifele care se percep de catre Comisie pentru:   

a) emiterea permisului de comert paralel  2500 lei/produs;

b) prelungirea valabilitatii permisului de comert paralel  1500 lei/produs;

Tarifele care se percep de catre Laboratorul Central Fitosanitar pentru eliberarea 

buletinului de analiza fizico-chimica  2500 lei/produs.

Tarifele care se achita de catre solicitanti catre Comisie se depun într-un cont 

special deschis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar cele care se 

achita catre Laboratorul Central Fitosanitar, se depun într-un cont special deschis 

de Laboratorul Central Fitosanitar. Aceste tarife se achita în lei la cursul oficial al 

BNR, iar sumele încasate se fac venituri la bugetul de stat.

Detinatorii permisului de comert paralel au urmatoarele obligatii:

sa respecte prevederile legislatiei nationale si comunitare în vigoare în domeniul 

omologarii, comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor;

sa informeze Comisia cu privire la potentialele efecte daunatoare exercitate 

asupra sanatatii umane, animale sau protectiei mediului;

   sa comunice imediat, în scris Comisiei orice modificare a conditiilor care au stat 

la baza eliberarii permisului de comert paralel.

Art. 23

(1)

(2)

Art. 24

(1)

(2)

(3)

Art. 25

(1)

(2)

(3)
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– Dupa anexa nr. 3 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 4 si 5, având 

continutul prevazut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

– Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, si 

va intra în vigoare în termen de 30 zile de la data publicarii.

Art. II

Art. III

MINISTRUL AGRICULTURII

SI DEZVOLTARII RURALE

Daniel CONSTANTIN

MINISTRUL 

SANATATII

Vasile CEPOI                                    

MINISTRUL MEDIULUI 

SI PADURILOR

Rovana PLUMB
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(- Anexa nr. 4 la )

B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti

Tel. 021.30.72.386; Fax: 021.30.72.485

E-mail: fitosanitar@madr.ro

Website: www.madr.ro

Având în vedere cererea pentru obtinerea permisului de comert paralel al produsului de 

protectie a plantelor depusa de…………...........................................................înregistrata 

cu nr. ...………..….... din...….......…................, însotita de documentele conform art. 14

, în sedinta 

din data de……………….... a aprobat comertul paralel al produsului de protectie a 

plantelor descris mai jos, pentru utilizarea în agricultura  si silvicultura:                                                

Denumirea comerciala:........................................................................................................

Substanta activa/substante active:........................................................................................

Producator:......................................................................................   ..................................

Clasificare toxicologica (simbol):........................................................................................

Domeniu de utilizare:...........................................................................................................

  Anexa Nr. 1:

       regulament

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE 

A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR 

PERMIS DE COMERT PARALEL

Nr................./......................

Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor
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Conform documentelor depuse, produsul (denumirea comerciala).....................................

...................................................din (statul membru de origine)........................................., 

omologat cu numarul…............din................produs de catre (denumirea producatorului),

este identic cu produsul (denumirea produsului de referinta).............................................

având certificatul de omologare nr…………...... din .…………….........

Prezentul permis de comert paralel este valabil pâna la data de:.........……………............

Eliberat la Bucuresti:

În data de:

Cultura Organismul  daunator Doza de utilizare

(l/ha sau  kg/ha)

PRESEDINTE
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                                (- Anexa nr. 5 la )

B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti

Tel. 021.30.72.386; Fax: 021.30.72.485

E-mail: fitosanitar@madr.ro

Website: www.madr.ro

Nr:............................... (a nu se completa de catre solicitant)  

                    

1.1 Denumirea: ....................................................................................................................

      Adresa:...........................................................................................................................

      Numarul de telefon:.......................................................................................................

      Numarul de fax:..................................................................   ........................................

      Adresa de e-mail:...........................................................................................................

1.2 Numele si prenumele persoanei de contact:..................................................................

                                                                                             Anexa Nr. 2:

regulament

MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE 

A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

CERERE PENTRU OBTINEREA PERM ISULUI  

DE COMERT  PARALEL 

1. INFORMATII  PRIVIND SOLICITANTUL:
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2.1 Denumirea comerciala si numarul autorizatiei produsului de protectie a plantelor 

autorizat în statul membru de origine:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2.2 Numele producatorului:

.............................................................................................................................................

2.3 Adresa producatorului:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2.4 Statul membru de origine:.............................................................................................

2.5 Numele si adresa titularului autorizatiei din statul membru de origine:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2.6 Denumirea comerciala data produsului de protectie a plantelor care urmeaza sa fie 

distribuit în România...........................................................................................................

2.7 Compozitia: 

*) Se va completa cu denumirea chimica, denumirea comerciala, CAS no., pentru fiecare substanta 
activa, agenti sinergici si agenti fitoprotectori din compozitia produsului formulat.

2.8 Tipul de formulare (Codul GIFAP/GCPF/CropLife International)

2. IDENTITATEA PRODUSULUI SUPUS PROCEDURII DE COMERT 

PARALEL

Compozitie*) Concentratia

(g/l sau g/kg sau %)

Functie
(insecticid, fungicid, 

erbicid,......)
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3.1 Denumirea comerciala si numarul autorizatiei produsului de referinta:

......................................................................................................................................   ....

3.2 Numele producatorului:

.............................................................................................................................................

3.3 Adresa producatorului:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5.1 Tipul de ambalaj ( ):

a) bidon   

b) carton 

c) punga    

d) alt tip   a se specifica tipul: .....................................................................

5.2 Cantitatea/volum (kilograme/litri): ...........................................................................

Data Semnatura solicitantului

3. IDENTITATEA PRODUSULUI DE REFERINTA:

4. DOMENIUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI SUPUS PROCEDURII DE 

COMERT PARALEL:

Cultura Organismul daunator Doza de utilizare

( l/ha sau kg/ha)

5. CARACTERISTICILE AMBALAJULUI  PRODUSULUI  SUPUS 
PROCEDURII DE COMERT PARALEL :

? 

? 

?

?

se bifeaza tipul de ambalaj
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