Condiții de îndeplinit pentru o afacere ce constă
în comercializarea produselor de protecție a
plantelor
Ce se înțelege prin produse de protecție a plantelor ?
Conform art.3, lit. a, din H.G. nr.1559/2004, noțiunea de produse de protecție a plantelor
se referă la acele substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active,
care sunt prezentate în forma în care sunt livrate utilizatorului şi sunt destinate pentru:
1. protecţia plantelor sau produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare ori
prevenirea acţiunii acestor organisme;
2. exercitarea unei acţiuni asupra proceselor vitale ale plantelor, alta decât o acţiune
nutritivă, de exemplu regulatori de creştere;
3. asigurarea conservării produselor vegetale în măsura în care aceste substanţe sau produse
nu fac obiectul altor reglementări legale privind agenţii de conservare;
4. distrugerea plantelor nedorite; sau
5. distrugerea unor părţi ale plantelor, oprirea sau prevenirea unei creşteri nedorite a
plantelor.

Condiții de comercializare
Comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor, fabricate în
ţară sau provenite din import ori din statele membre, se realizează în baza unui certificat de
înregistrare emis în baza OG nr.41/2007, de unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială se
desfăşoară activitatea.
Produsele de protecţie a plantelor pot fi comercializate numai în cadrul unităţilor
fitofarmaceutice, respectiv fitofarmacii şi depozite fitofarmaceutice, ce constau în spaţii
special amenajate, conform condiţiilor de organizare şi funcţionare menționate în Anexa 2 din
OG nr.41/2007. Este interzisă comercializarea în unităţile fitofarmaceutice a produselor de
protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru a fi utilizate în România de către Comisia
Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor.
În unităţile fitofarmaceutice pot fi comercializate şi produse auxiliare utilizate în
agricultură, horticultură, legumicultură, amenajare spaţii verzi, nutriţia plantelor, biocide şi
altele asemenea, însă Atenție! pentru unele dintre acestea sunt necesare avize/autorizații
specifice respectivului domeniu de activitate. De asemenea activitatea de comercializare a
produselor de protecţie a plantelor, implică pe lângă certificatul mai sus menționat și alte
avize/autorizații necesare funcționării în condiții de legalitate precum ar fi spre exemplu
acordul de funcționare de la primărie.

Condiții obligatorii în vederea desfășurării activității de către
persoanele juridice
Operatorii economici, persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) Dețin certificatul de înregistrare emis în baza OG nr.41/2007
b) prin obiectul de activitate precizat în statutul de funcţionare, au profil specializat în
domeniul fabricării şi sau/comercializării produselor de protecţie a plantelor;
c) dispun de personal încadrat, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau
silvic de nivel superior ori de nivel mediu, atestat prin certificat de atestare
profesională, eliberat nominal, de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială
îşi desfăşoară activitatea comercială. Modelul de certificat de atestare profesională
pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor este prevăzut
în anexa nr. 3 din O.G. nr.41/2007.
d) Sunt organizate ca fitofarmacii sau depozite fitofarmaceutice cu respectarea
următoarelor condiții:
I. Fitofarmacia
1. În fitofarmacii îşi desfăşoară activitatea comercianţii înregistraţi pe baza certificatului de
înregistrare şi care au ca domeniu de activitate comerţul cu amănuntul cu produse de protecţie
a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau a celor fără clasificare de
periculozitate.
2. Localul fitofarmaciei trebuie să fie situat la parterul clădirilor şi să aibă o suprafaţă utilă
pentru desfăşurarea activităţii.
3. Este interzisă amplasarea fitofarmaciei în spaţii improvizate, în barăci, chioşcuri sau alte
construcţii provizorii.
4. Încăperile fitofarmaciei vor fi legate funcţional între ele, nefiind permisă dispersarea
acestora în interiorul aceleiaşi clădiri.
5. În cazul amplasării fitofarmaciei la parterul clădirilor, accesul se face direct din stradă.
6. În cazul în care fitofarmacia este situată la parterul unui bloc de locuinţe, este obligatoriu
ca intrarea în aceasta să fie diferită de intrarea pentru locatari.
7. Fitofarmacia va fi racordată la sursă de curent electric şi va fi prevăzută cu grup sanitar
care va fi racordat în mod obligatoriu la instalaţia de apă curentă sau la o sursă de apă,
canalizare ori fosă septică, după caz, şi va fi prevăzută cu pardoseală din ciment sau gresie.
8. Fitofarmacia trebuie să aibă următoarele încăperi:
a) o încăpere în care are acces publicul şi în care se comercializează produsele pentru care
are aprobare;
b) o încăpere destinată depozitării şi păstrării produselor de protecţie a plantelor. Produsele
se depozitează în ambalajul original, sigilat în încăperi uscate, destinate produselor de
protecţie a plantelor, fără acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii;
c) grup sanitar.
9. La sediul fitofarmaciei trebuie să existe următoarele documente:
a) acte care să ateste provenienţa şi calitatea produselor, facturi sau note de transfer,
buletine de analiză şi certificate de conformitate;
b) lista furnizorilor;
c) documente care atestă efectuarea recepţiei calitative a produselor;
d) registrul unic de control.
Documentele se vor arhiva şi se vor păstra în fitofarmacie într-un spaţiu special amenajat,
pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.
10. Personalul fitofarmaciei poate fi compus din:
a) personal cu pregătire de specialitate corespunzătoare, atestat prin certificat de atestare
profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor eliberat
de unitatea fitosanitară a judeţului în raza căruia îşi desfăşoară activitatea;

b) personal administrativ.
11. În cazul în care fitofarmacia se află în acelaşi imobil cu depozitul fitofarmaceutic,
constituind un tot unitar, aflat în proprietatea aceleiaşi societăţi, nu se impune existenţa a două
grupuri sanitare şi nici existenţa unui depozit separat pentru depozitarea produselor care se
comercializează în fitofarmacie.
II. Depozitul fitofarmaceutic
1. În depozitele fitofarmaceutice îşi desfăşoară activitatea comercianţii înregistraţi pe baza
certificatului de înregistrare şi care au ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al
produselor de protecţie a plantelor, incluzând achiziţia, stocarea, asigurarea calităţii acestora
şi distribuţia produselor de protecţie a plantelor.
2. Spaţiul în care funcţionează depozitul fitofarmaceutic trebuie să aibă o suprafaţă utilă
suficientă şi adecvată pentru desfăşurarea activităţii. Pentru depozitarea produselor de
protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se va amenaja o încăpere
distinctă în cadrul depozitului, astfel încât aceste produse să fie separate de celelalte produse.
3. Depozitul fitofarmaceutic va fi racordat în mod obligatoriu la instalaţia de apă curentă
sau la o sursă de apă, canalizare ori fosă septică, după caz, sursă de curent electric şi grup
sanitar şi va fi prevăzut cu pardoseală din ciment sau gresie.
4. Depozitul fitofarmaceutic va fi organizat pe diviziuni, în număr suficient, în funcţie de
complexitatea activităţii, care să asigure recepţia/livrarea produselor, depozitarea
corespunzătoare, stocarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive.
5. Depozitul fitofarmaceutic trebuie dotat cu:
a) rafturi metalice şi paleţi;
b) sistem pentru asigurarea condiţiilor optime de climatizare;
c) sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor şi sisteme antiefracţie.
6. La sediul depozitului fitofarmaceutic trebuie să existe următoarele documente:
a) acte care să ateste provenienţa şi calitatea produselor, facturi sau note de transfer,
buletine de analiză şi certificate de conformitate;
b) registru special de evidenţă a distribuirii pentru produsele de protecţie a plantelor
clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);
c) lista furnizorilor;
d) documente care atestă efectuarea recepţiei calitative a produselor;
e) registrul unic de control.
Documentele se vor arhiva şi se vor păstra în depozitul fitofarmaceutic într-un spaţiu
special amenajat, pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.

Condiții obligatorii în vederea desfășurării activității de către
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și familiale
Persoanele fizice, intreprinderile individuale și familiale pot să se înregistreze numai
pentru comerţul cu amănuntul cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn),
iritante (Xi) sau a celor fără clasificare de periculozitate, în măsura în care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) Dețin certificatul de înregistrare emis în baza OG nr.41/2007.
b) sunt autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de
protecţie a plantelor pe care o desfăşoară potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale;
c) au pregătire în domeniul agricol/biologic, biochimic sau silvic, de nivel
superior ori mediu, şi sunt atestate prin certificat de atestare profesională
pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor,

eliberat nominal, în urma examinării de către unitatea fitosanitară în a
cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea comercială, conform
modelului din anexa nr. 3; domeniul agricol cuprinde următoarele
specializări: horticultură, agricultură şi inginerie economică în agricultură;
c) îndeplinesc condiţiile de organizare şi funcţionare pentru unităţile
fitofarmaceutice, prevăzute în anexa nr. 2 din O.G. nr.41/2007.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII CERTIFICATULUI DE
ÎNREGISTRARE
Pentru înregistrarea activității de comerţ cu amănuntul

Solicitanţii vor depune la unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară
activitatea comercială următoarele documente:
A. Operatorii economici, persoane juridice:
a) cerere privind obţinerea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor
de protecţie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4 din OG 41/2007.
b) copii de pe certificatul constatator, certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere
de menţiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004.
c) copie de pe certificatul de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a
produselor de protecţie a plantelor pentru personalul încadrat.
B. Persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale și familiale:
a) cerere privind obţinerea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor
de protecţie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4 din OG 41/2007.
b) copie de pe autorizaţia eliberată de autorităţile competente potrivit prevederilor OUG nr.
44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
c) copii de pe certificatul constatator, certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere
de menţiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004.
d) copie de pe certificatul de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a
produselor de protecţie a plantelor.
Pentru înregistrarea activității de comerţ cu ridicata - poate fi desfășurat doar
de persoane juridice

Pentru înregistrarea privind activitatea de comerţ cu ridicata a produselor de protecţie a
plantelor, operatorii economici, persoane juridice, vor depune la unitatea fitosanitară în a cărei
rază teritorială îşi desfăşoară activitatea comercială următoarele documente:
a) cerere privind obţinerea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor
de protecţie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4 cuprinsă în OG 41/2007.
b) copii de pe certificatul constatator, certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere
de menţiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004.
c) copie de pe autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente conform Ordinului
nr. 1798/2007.
d) copie de pe certificatul de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a
produselor de protecţie a plantelor pentru personalul încadrat.

CONDIȚII SPECIFICE DE COMERCIALIZARE
 Produsele de uz fitosanitar pot fi comercializate cu amănuntul în cadrul
fitofarmaciilor cu excepția celor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) care











pot fi comercializate doar cu ridicata, în cadrul depozitelor fitofarmaceutice. Pentru
comercializarea produselor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T),
comercianții au obligația:
 să se înregistreze în mod obligatoriu la Inspectoratul Judeţean de Poliţie,
conform prevederilor art.15, lit. b) din O.G.nr.4/1995.
 să comunice Lista cu substanţele şi amestecurilor chimice periculoase,
Inspectoratului teritorial de Muncă, în raza cărora este amplasat depozitul
fitofarmaceutic. conform prevederilor art. 24,alin.(2) din Legea 360/2003.
Conform prevederilor cuprinse în O.G. nr.4/1995, cu modificările și completările
ulterioare, la distribuirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte
toxice (T+) şi toxice (T), fabricanţii, importatorii şi distribuitorii înregistraţi au
obligaţia să ceară cumpărătorului certificatul de înregistrare (pentru comercianţi şi
distribuitori), iar utilizatorului autorizaţia de utilizare, să le verifice valabilitatea şi
să le înregistreze într-un registru special de evidenţă a distribuirii acestor produse,
potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenţă se sigilează şi paginile se
numerotează de către unităţile fitosanitare.
Seminţele tratate cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+)
şi toxice (T) sunt supuse aceloraşi dispoziţii ca și în cazul produselor de uz
fitosanitar din aceiași categorie. Este interzisă comercializarea acestora către
persoane fizice sau juridice neautorizate.
Fabricantii, importatorii, comercianţii şi distribuitorii de produse de protecţie a
plantelor sunt obligaţi sa-şi organizeze mijloacele necesare recuperării ambalajelor
nevalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisă stocarea
acestora la producătorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de
zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.
Conform art.6 , alin.(2) și (3) din O.U..G. nr.34/2012, distribuitorii de pesticide au
obligaţia de a oferi clienţilor informaţii complete privind utilizarea pesticidelor,
riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, precum şi instrucţiuni şi măsuri de
siguranţă referitoare la gestionarea acestor riscuri pentru produsele în cauză. Micii
distribuitori care vând numai produse de uz neprofesional şi nu pun în vânzare
pesticide clasificate conform reglementărilor legale, ca toxice, foarte toxice,
carcinogene, mutagene sau toxice, sunt scutiţi de îndeplinirea obligaţiei de a oferi
clienţilor informaţii complete privind utilizarea pesticidelor, riscurile pentru
sănătatea umană şi mediu, precum şi instrucţiuni şi măsuri de siguranţă referitoare
la gestionarea acestor riscuri pentru produsele în cauză. Produsele de protecţie a
plantelor clasificate toxice, foarte toxice, nocive şi iritante, utilizate de profesionişti,
trebuie să fie însoţite de fişele tehnice cu date de securitate traduse în limba română.
Conform art.6 , alin.(4) din O.U..G. nr.34/2012, distribuitorii care vând pesticide
utilizatorilor neprofesionişti au obligaţia să furnizeze informaţii generale cu privire
la riscurile pentru sănătatea umană şi mediu asociate utilizării pesticidelor, în
special în ceea ce priveşte: pericolele, expunerea, condiţiile adecvate de depozitare,
manipularea, aplicarea şi eliminarea în siguranţă a deşeurilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind deşeurile, precum şi cu privire la soluţiile alternative cu
risc minim.

 Conform art.80, alin. (3) din Ordinul 119/2014, este interzisă utilizarea ambalajelor
pentru produse pesticide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

