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CUPRINS
1. Obiect si domeniu de aplicare
2. Informatii privind desfasurarea autorizarii
3. Etapele autorizarii
ANEXA NR. 1 - Cerere pentru obtinerea Certificatului de Abilitate - privind
importul produselor de protectia plantelor omologate in Romania, din tari terte ( altele
decat cele din Uniunea Europeana)
ANEXA Nr. 2 - Certificatul de Abilitate - in baza caruia este permis importul
produselor de protectia plantelor din tari terte

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA IMPORTULUI DE PRODUSE DE
PROTECTIA PLANTELOR DIN TARI TERTE
1. Obiect si domeniu de aplicare

Obiect : Procedura vizeaza descrierea etapelor necesare a fi parcurse pentru autorizarea
importului de produse de protectia plantelor precum si a modului care se desfasoara in
vederea eliberarii acesteia .
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Baze juridice :
- Ordonanta ill. 38 din 22.08.2007 privind importul in Romania al produselor de
protectie a plantelor si a monstrelor ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie
a plantelor din tari terte
- Legea nr. 22/29.02.2009
Cuvinte cheie: abilitate, import, tari terte, produse de protectia plantelor
Domeniul de aplicare :
Pot efectua import de produse de protectie a plantelor din tari terte, operatorii
economici care detin Certificatul de Abilitate , emis de Unitatea Fitosanitara Bacau , in
baza caruia este este permis importul produselor de protectie a plantelor din tari terte.

2. Informatii privind desfasurarea autorizarii
Pentru obtinerea Certificatului de Abilitate, solicitantul, persoana juridica, trebuie sa
depuna la Unitatea Fitosanitara Bacau urmatoarele documente:
1. Solicitare in scris catre Unitatea Fitosanitara Bacau din care sa rezulte : numele sau
denumirea societatii si sediul social sau domiciliul operatorului economic
2. Lista codurilor tarifare-copie
3. Lista denumirilor produselorl grupe de produse- copie
4. Lista denumirilor comerciale 1 tehnice ale produselor pentru care solicita abilitarea
5. Certificatul de Inmatriculare la Registrul Comertului - copie
6. Copia certificatului de omologare a produsului de protectie a plantelor

3. Etapele autorizarii
Daca documentatia depusa este completa, Unitatea Fitosanitara elibereaza Certificatul
de Abilitate in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei complete.
Certificatul de Abilitate este valabil pe 0 perioada de un an de zile de la data emiterii .
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Operatorul economic importator / beneficiar al importului de produse de protectia
plantelor are obligatia sa anunte autoritatea emitenta cu privire la orice modificare
intervenita in documentatia depusa pentru obtinerea certificatului de abilitate , in termen de
15 zile de la producerea modificarii.
Autoritatea vamala permite importul produselor in baza Certificatului de Abilitate, care
este prezentat in original birourilor vamale la care se realizeaza operatiunea de vamuire a
produselor de import .
Certificatul de Abilitate este pastrat de catre importator .
Certificatul de Abilitate se anuleaza de catre autoritatea emitenta in urmatoarele conditii :
- cand se constata ca documentele insotitoare nu sunt autentice
- cand se constata, ulterior vamuirii, de catre organele de control ale autoritatii
emitente ca documentele in baza carora a fost emis Certificatul de Abilitate nu sunt
autentice
- la solicitatea operatorului economic
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ANEXA Nr.l
MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DlRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA BACAU

UNITATEA FITOSANITARA BACAU
din

Nr

.

CERERE
pentru obtinerea Certificatului de Abilitate
pentru importul in Romania a produselor de protectia plantelor din tari terte
S.C

eu sediul in loealitatea

.............................., str

nr

inmatrieulat la Registrul Comertului eu nr

din

...............................................avand funetia de

, judetul Baeau,
, reprezentat prin:
,

solicit obtinerea Certificatului de Abilitate
pentru importul in Romania a produselor de protectia plantelor din tari terte

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:
1. Solicitare in scris catre Unitatea Fitosanitara Bacau din care sa rezulte : nume1e sau denumirea si
sediul social sau domiciliul operatorului economic
2. Lista codurilor tarifare-copie
3. Lista denumirilor produselor/ grope de produse- copie
4. Lista denumirilor comerciale / tehnice ale produse1or pentru care solicita abilitarea -copie
5. Certificatul de Inmatriculare la Registrul Comertului - copie
6. Copia certificatului de omologare a produsului de protectie a plante10r -copie

Data,

Semnatura solieitantului,
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ANEXAnr.2
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
D1RECTIA PENTRU AGRICULTURA

SI DEZVOLTARE RURALA BACAU

UNITATEA FITOSANITARA BACAU

Se abiliteaza operatorul economic

..................................................................................................................................................
(denumirea, sediul, certificatul de inregistrare de la registrul comertului)

pentru importul urmatoarelor produse :

Codul tarifar

.

Denumirea produsului/ grupei de produse(denumirea comercialal tehnica a
produsului)

.

Prezentul certificat este valabil pana la data de

.

Prezentul certificat nu exonoreaza operatorul economic de raspunderile ceii revin,
potrivit legii, pentru import
Operatorul economic abilitat este obligat sa anunte autoritatea emitenta despre orice
modificare intervenitain documentatia depusa la abilitte, in termen de 15 zile de la
schimbarea produsa.

Director Coordonator Adjunct,
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