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ORDIN
privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului îngrăşămintelor
văzând Referatul de aprobare nr. 69924/26.11.2012 al Direcţiei generale politici agricole şi
strategii,
în baza prevederilor art. 36 şi art. 2, punctul 13, litera b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1016 /2004 privind măsurile
pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi
reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale
între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană,
în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate
în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza pct.II al alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului și schimbărilor climatice
şi ministrul sănătăţii emit următorul:
ORDIN
Art. 1
Se constituie Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor, în vederea înscrierii în Registrul electronic
naţional al îngrăşămintelor, amendamentelor şi nutrienţilor pentru agricultura convenţională şi
ecologică autorizate/autorizaţi, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru punerea pe piaţă
în România, care se organizează şi funcţionează pe lângă Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru
autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor pentru agricultură
convenţională şi ecologică, în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional al
îngrăşămintelor, amendamentelor şi nutrienţilor pentru agricultura convenţională şi ecologică
autorizate/autorizaţi, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru punerea pe piaţă în
România, prevăzut în anexa nr. 1.
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Art. 3
Se aprobă componenţa şi atribuţiile Comisiei interministeriale pentru autorizarea
îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în
registrul electronic naţional al îngrăşămintelor, amendamentelor şi nutrienţilor pentru
agricultura convenţională şi ecologică autorizate/autorizaţi, cu menţiunea ROÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru punerea pe piaţă în România, denumită în continuare Comisia de
autorizare.
Art. 4
(1)Se aprobă modelul de Autorizaţie provizorie, prevăzut în anexa nr. 3.
(2)Se aprobă modelul de Autorizaţie definitivă cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, prevăzut
în anexa nr. 4.
Art. 5
Se aprobă modelul de cerere pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru
sol şi a nutrienţilor, prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6
Se aprobă documentaţia care se depune de către operatorii economici, în vederea autorizării
îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor, prevăzută în anexa nr. 6.
Art. 7
(1) Se aprobă organizarea testărilor pentru îngrăşămintele noi, amendamentele pentru sol şi a
nutrienţilor în vederea autorizării.
(2) Reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor pentru autorizarea acestora este organizată de Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumit în
continuare ICPA în colaborare cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, precum şi cu
unele staţiuni zonale de cercetare agricolă, conform anexei nr. 7.
Art. 8
Activitatea de cercetare-testare în vederea autorizării îngrăşămintelor noi, amendamentelor
pentru sol şi a nutrienţilor, are drept scop cunoaşterea caracteristicilor fizico-chimice ale
acestora, a influenţei lor asupra producţiei plantelor şi a calităţii recoltei, precum şi asupra
mediului.
Art. 9
ICPA este autoritatea desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în
continuare MADR, să execute testarea îngrăşămintelor noi, amendamentele pentru sol şi a
nutrienţilor în Reţeaua oficială de testări, în vederea autorizării şi înscrierii acestora în
Registrul electronic naţional.
Art. 10
(1) Operatorii economici, care au solicitat testarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor
pentru sol şi nutrienţilor, în vederea autorizării, pun la dispoziţie ICPA, în mod gratuit,
cantităţile de produse stabilite prin contract, pentru testarea în câmpuri experimentale.
(2) Se aprobă reţeaua centrelor pentru experienţe cu caracter de testare şi încercare a
îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor, prevăzută în anexa nr. 8.
Art. 11
Se aprobă schema unitară de experimentare în reţeaua de testare a îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor, prevăzută în anexa nr. 9.
Art. 12
Se aprobă tarifele care se percep pentru testarea şi autorizarea îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor prevăzute în anexa nr. 10.
Art. 13
Se aprobă lista documentelor necesare eliberării autorizaţiei provizorii/definitive, prevăzută în
anexa nr. 11.
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Art. 14
(1) Se aprobă înfiinţarea Registrului electronic naţional al îngrăşămintelor, amendamentelor
şi nutrienţilor pentru agricultura convenţională şi ecologică autorizate/autorizaţi, cu menţiunea
RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, denumit în continuare Registrul electronic naţional, după macheta
prevăzută la anexa nr. 12.
(2)Înfiinţarea, gestionarea, modificarea şi completarea, Registrului electronic naţional
prevăzut la alin (1), se face de către ICPA.
(3)Metodologia de înfiinţare gestionare, modificare şi completare a Registrului electronic
naţional prevăzut la alin (1), se va elabora de către ICPA în termen de 90 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial a prezentului ordin şi se aprobă de directorul general al ICPA.
(4)În vederea înregistrării în Registrul electronic naţional prevăzut la alin (1), operatorii
economici sunt obligaţi să notifice, la ICPA , în termen de 15 de zile de la primirea
autorizaţiei, datele menţionate în macheta din anexa nr. 12.
(5) ICPA actualizează Registrul electronic naţional lunar, şi ori de câte ori este nevoie.
(6) ICPA comunică la M.A.D.R. situaţia actualizată a Registrului electronic naţional în
vederea publicării pe site-ul: www.madr.ro
Art. 15
(1) Se aprobă constituirea şi componenţa Comisiei de contestaţii privind deciziile Comisiei de
autorizare, denumită în continuare Comisia de contestaţii, prevăzută în anexa nr. 13.
(2) Comisia de contestaţii privind deciziile Comisiei de autorizare prevăzută la alin. (1). se
organizează şi funcţionează pe lângă MADR..
Art. 16
(1) Actiunile de verificare şi control a îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor autorizate/autorizaţi, care fac obiectul prezentului ordin, sunt coordonate de
Direcţia cu atribuţii de inspecţii din cadrul MADR.
(2) Direcţia cu atribuţii de inspecţii din cadrul MADR, retrage autorizaţia provizorie sau
autorizaţia definitivă, în următoarele situaţii:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 1261 din 17 octombrie 2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele;
b) dacă operatorul economic nu respectă compoziţia înregistrată la autorizare cu abateri
relative care depăşesc 2 % în valoare negativă, constatate prin analize fizico-chimice
efectuate de către un laborator acreditat şi abilitat pentru analize de îngrăşăminte,
amendamente pentru sol şi nutrienţi.
3) În situaţia în care solicitantul nu a ridicat autorizaţia în termen de un an de la eliberare,
aceasta se consideră nulă.
(4) Nerespectarea prevederilor de la alin. (2) se aduce la cunoştinţa Direcţiei cu atribuţii de
inspecţii din cadrul MADR de către:
a) utilizatorii de îngrăşăminte, amendamente pentru sol şi nutrienţi;
b) inspectorii desemnaţi din cadrul Direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, structuri teritoriale aflate în subordinea MADR;
c) ICPA
d) alte persoane abilitate de lege.
(5) Direcţia cu atribuţii de inspecţii din cadrul MADR comunică secretariatului Comisiei de
autorizare, în termen de 5 zile lucrătoare, situaţia privind autorizaţiile retrase.
Art. 17
Se aprobă modelul avizului pentru punerea pe piaţă în România şi înscrierea în Registrul
electronic naţional a produselor fabricate şi/sau comercializate legal în alte state membre ale
Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Acordului privind
Spaţiul Economic European a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la
Acordul privind Spaţiul Economic European, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE)
nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor
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proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în
mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE, prevăzut în anexa
14.
Art. 18
Anexele nr. 1 – 14, fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 19
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrul agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului şi ministrul sănătăţii nr. 6/22 din 6 ianuarie 2004 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale
pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu
menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 75 din data de 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 20
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale

Ministrul Mediului
şi Schimbărilor Climatice

Ministrul Sănătăţii

Daniel CONSTANTIN

Rovana PLUMB

Eugen Nicolăescu
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anexa nr. 1
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de autorizare
Capitolul I Definiţi
Art. 1
(1) În înţelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrăşăminte, amendamente pentru
sol şi nutrienţi se înţelege: orice material, produs, compus sau substanţă anorganică sau
organică de origine naturală sau de sinteză sau organism vegetal care aplicat în sol, pe sol,
prin irigare, picurare, extraradicular, foliar, sau injectare păstrează şi îmbunătăţeşte fertilitatea
şi proprietăţile fizico-chimice şi biologice ale solului şi asigură creşterea şi dezvoltarea
plantelor, îmbunătăţirea calităţii recoltei, prevenirea şi combaterea carenţelor nutriţionale.
(2) Amendamentele pentru sol şi nutrienţii, fertilizanţii, precum şi îngrăşămintele biologice,
sunt asimilate îngrăşămintelor.
(3) Prin îngrăşământ biologic se înţelege îngrăşământul care conţine culturi omogene de
microorganisme ce influenţează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol prin încorporare
imediată, prin picurare, ca tratament la rădăcinile plantelor.
(4) În sensul prezentului Regulament, îngrăşămintele noi sunt considerate îngrăşămintele care
nu au fost autorizate în România.
(5)Autorizaţia provizorie este actul administrativ care se acordă îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor care se dovedesc eficiente după primul an de
testare în câmp.
(6)Autorizaţia definitivă este actul administrativ care se acordă îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor care se dovedesc eficiente după anul doi de testare
în câmp.
(7)Îngrăşămintele exceptate, aşa cum au fost prevăzute în Anexa nr. 1: Lista îngrăşămintelor
chimice şi biologice autorizate de Comisia interministerială pentru folosirea acestora în
agricultura şi silvicultura României, la Ordinul nr.6/2004, sunt îngrăşămintele simple sau
complexe cu azot şi/sau fosfor şi/sau potasiu obţinute prin procese chimice fundamentale şi
tehnologii unitare, conform standardelor, experimentate şi utilizate la scară foarte mare în
România o perioadă de peste 30 de ani şi care nu sunt supuse autorizării.
Capitolul II Dispoziţii generale
Art. 2
(1) Autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor, pentru
punerea pe piaţă în România, se face de către Comisia de autorizare.
(2) Îngrăşămintele care provin din Uniunea Europeana şi poartă menţiunea “Îngrăşământ CE”,
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, cu modificările şi completările
ulterioare, nu necesită autorizare pentru punerea pe piaţă în România.
(3)Îngrăşămintele care provin din Uniunea Europeana şi poartă menţiunea “Îngrăşământ CE”
circulă liber pe teritoriul României.
(4) Îngrăşămintele care nu se regăsesc în anexa nr.1 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în Registrul electronic naţional, se supun autorizării
în vederea punerii pe piaţa românească.
Art. 3
(1) Pentru produsele fabricate şi/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii
Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Acordului privind Spaţiul
Economic European a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul
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privind Spaţiul Economic European, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr.
764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor
proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în
mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE, operatorii economici
trebuie să obţină avizul Comisiei de autorizare, pentru punerea pe piaţă în România a
produsului şi de înscriere în Registrul electronic naţional.
(2) În vederea obţinerii avizului Comisiei de autorizare, operatorii economici depun la ICPA
documentaţia şi mostra de îngrăşământ necesară analizei produsului.
(3) Documentaţia care se depune la ICPA de către operatorii economici trebuie să conţină, în
original şi traduse în limba română de un traducator autorizat, următoarele:
a) cerere
b) date de identificare ale operatorului economic şi certificatul de înregistrare la Registrul
Comerţului;
c) date de identificare ale producătorului;
d) buletinul de analiză/raportul de încercare al producătorului;
e) avizul sanitar eliberat de Ministerul Sănătăţii din România;
f) avizul de mediu eliberat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din România;
g) fişa cu date de securitate a produsului (SDS);
h) autorizaţia/omologarea/certificatul de conformitate eliberat de statul membru ale Uniunii
Europene, Turcia ori alt stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European a
Liberului Schimb (AELS), care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic
European;
i) date privind organizarea testărilor agrochimice efectuate şi rezultatele acestora pentru
produsul autorizat/certificat/omologat.
j) eticheta în original a îngrăşământului, amendamentului pentru sol şi a nutrienţilor;
k) alte informaţii considerate utile furnizate de operatorului economic.
(3) Cantitatea mostrei de îngrăşământ necesară analizei produselor lichide şi concentrate este
de 250 – 500 ml iar pentru produsele solide este de 0,500 – 1 kg.
(4) ICPA evaluează documentaţia depusă de operatorul economic, efectuează analiza mostrei
şi eliberează buletinul de analiză al produsului, în termen de 30 zile de la solicitare.
(5) Buletinul de analiză al produsului eliberat de Laboratorul de Încercări pentru Controlul
Calităţii Îngrăşămintelor (LICCI) din cadrul ICPA împreună cu documentaţia depusă de
operatorul economic formează dosarul tehnic al produsului.
(6) ICPA supune Comisiei de autorizare, dosarul tehnic şi propune avizul
favorabil/nefavorabil pentru punerea pe piaţă în România şi de înscriere a produsului în
Registrul electronic naţional.
(7) Comisia de autorizare, avizează favorabil/nefavorabil punerea pe piaţă în România a
produsului şi înscrierea în Registrul electronic naţional, a produselor care fac obiectul alin. (1)
(8) Avizul favorabil/nefavorabil pentru punerea pe piaţă în România a produsului şi de
înscriere în Registrul electronic naţional, a produselor care fac obiectul alin. (1) se întocmeşte
conform modelului prevăzut la anexa 14 şi se comunică în scris operatorului economic de
către secretariatul Comisiei de autorizare în termen de 30 de zile de la întrunirea acesteia.
(9) Operatorul economic achită contravaloarea taxei pentru evaluarea documentaţiei şi
efectuarea analizei mostrei produsului potrivit punctului 3, litera (d), anexa 10.
Art. 4
(1)Prezenta reglementare se aplică şi îngrăşămintelor, amendamentelor pentru sol şi nutrienţi
destinaţi agriculturii ecologice, care au la bază produse compuse sau produse care conţin
numai materiale enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE), nr. 889/2008 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia
ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 889/2008,
conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Regulamentul (CE), nr. 889/2008.
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(2) Organismul abilitat în România pentru evaluarea documentaţiei tehnice a îngrăşămintelor,
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor destinaţi agriculturii ecologice indiferent de
provenienţa acestora este ICPA.
(3) Metodologia de evaluare a documentaţiei tehnice se va elabora de ICPA în termen de 45
de zile, de la publicarea prezentului ordin şi se aprobă de directorul general al ICPA.
Art. 5
(1) Îngrăşămintele “EXCEPTATE”de la autorizare, menţionate la alin. (7) art. 1, până la data
intrării în vigoare a prezentului regulament se includ în Registrul electronic naţional şi circulă
liber în România.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament nu se exceptează de la autorizare
nici un îngrăşământ, amendament pentru sol sau a nutrienţilor destinaţi agriculturii
convenţionale sau ecologice.
Art. 6
(1) În România nu se introduc şi nu se autorizează pentru utilizare ca îngrăşământ nămolurile
de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti de pe teritoriul altor state.
(2) Utilizarea ca îngrăşământ, a nămolului rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate
orăşeneşti din România, se face conform prevederilor legale.
(3) Nu se importă, nu se comercializează şi nu se autorizează pentru utilizare în România
îngrăşămintele organice naturale, inclusiv gunoi de grajd şi gunoi de grajd procesat, din alte
state ale Uniunii Europene şi ţări terţe, dacă legislaţia europeană nu prevede altfel.
(4)Îngrăşămintele organice naturale sau compostate din România nu necesită autorizare.
Art. 7
(1) Făina de carne şi oase obţinută din materii de categoria 2 şi proteinele animale prelucrate,
menţionate la pct.27 şi respectiv pct.5 din Anexa I a Regulamentului (CE) nr.142/2011 al
Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind
subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman
şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe
şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu
directiva menţionată, se pot utiliza pentru producerea de fertilizanţi destinaţi cerealelor.
(2) Fertilizanţii menţionaţi la alin. (1) trebuie să aibă, prin adaos, un conţinut de fosfor solubil
mai mare de 16 %, P2O5 şi un conţinut de carbonat de calciu de cel puţin 20% CaCO3.
(3) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (1)
trebuie să prezinte Buletinul de analiză/Raportul de încercare care să ateste conţinutul în P2O5
şi CaCO3.
(4) Produsele prevăzute la alin. (1) trebuie încorporate obligatoriu în momentul aplicării, iar
împrăştierea uniformă a acestora trebuie realizată cu maşina de administrat îngrăşăminte
chimice. Administrarea acestora se face la o distanţă de zona locuită de cel puţin 500 de metri.
(5) Aplicarea fertilizanţilor de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au
efectuat studii pedologice şi agrochimice.
Capitolul III: Comisia de autorizare
Art. 8
(1) Comisia de autorizare este condusă de un secretar de stat, în calitate de preşedinte şi are în
componenţa sa 4 vicepreşedinţi, 11 membri şi un secretar permanent, conform anexei nr. 2.
(2)Membrii Comisiei de autorizare sunt reprezentanţi permanenţi ai ministerelor, inclusiv ai
instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora, ai institutelor de cercetări cu
responsabilităţi în domeniu şi sunt desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective.
Art. 9
Calitatea de preşedinte sau membru al Comisiei de autorizare este incompatibilă cu calitatea
de membru în organele de administraţie şi conducere ale societăţilor care au ca obiect de
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activitate fabricarea şi/sau distribuţia, precum şi importul îngrăşămintelor, amendamentelor
pentru sol şi a nutrienţilor.
Art. 10
Comisia de autorizare se întruneşte trimestrial în şedinţă, prin convocare de către secretarul
comisiei de autorizare, care transmite preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor ordinea de
zi, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru ţinerea acesteia. Comisia de
autorizare se poate întruni şi în mod excepţional, la convocarea preşedintelui sau a unuia
dintre vicepreşedinţi.
Art. 11
(1)Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte, desemnat
de acesta.
(2)Procesele-verbale ale şedinţelor se redactează de secretarul Comisiei de autorizare într-un
registru special.
(3)Comisia de autorizare este legal constituită când se întrunesc trei pătrimi din numărul
membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor
prezenţi.
(4)La şedinţele Comisiei de autorizare pot participa, ca invitaţi, fără drept de vot, specialişti
implicaţi în analiza tehnică şi testarea produselor în vederea autorizării.
Art. 12
Comisia, autorizează îngrăşămintele noi, amendamentele pentru sol şi nutrienţi, altele/alţii
decât cele prevăzute/prevăzuţi la alin (2) şi (3) al art. 2, alin (1) al art. 3 şi art. 6, pentru
folosirea acestora în agricultură şi silvicultură.
Capitolul IV Comisia de contestaţii
Art. 13
(1) Comisia de contestaţii este condusă de un preşedinte şi are în componenţa sa 11 membri
şi un secretar permanent.
(2) Nominalizarea membrilor comisiei de contestaţii se face de către conducătorii Direcţiilor/
Instituţiilor implicate.
(3) Secretariatul comisiei de contestaţie este asigurat de persoana nominalizată de directorul
direcţiei cu atribuţii în domeniul îngrăşămintelor din cadrul MADR.
(4)Contestaţiile se înregistrează, la secretariatul Direcţiei cu atribuţii în domeniul
îngrăşămintelor, după care, se transmit secretariatului comisiei de contestaţii.
(5) Comisia de contestaţii se întruneşte, la sediul MADR, ori de câte ori este nevoie, prin
convocare de către secretarul acesteia, la propunerea preşedintelui, în vederea analizării şi
soluţionării contestaţiilor motivate, la deciziile Comisiei de autorizare.
(6) Comisia de contestaţii este legal constituită când se întrunesc trei pătrimi din numărul
membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor
prezenţi.
(7) Minuta şedinţei comisiei şi deciziile comisiei se consemnează de secretarul comisiei de
contestaţii în procesul verbal de şedinţă, care se semnează de membrii prezenţi la şedinţă.
(8) Deciziile comisiei de contestaţii privind modul de soluţionare a contestaţiilor analizate, se
comunică în scris solicitantului şi preşedintelui Comisiei de autorizare.
9) Soluţiile contestaţiilor se comunică contestatarului în termen de 30 de zile lucrătoare de la
soluţionare, de către secretarul comisiei de contestaţii.
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Capitolul V Autorizarea îngrăşămintelor noi, a amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor, pentru punerea pe piaţă în România
Art.14
(1) Îngrăşămintele noi, care se dovedesc eficiente din primul an de testare, primesc autorizaţie
provizorie conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2)Autorizaţia provizorie conferă operatorului economic dreptul de a pune pe piaţă cantitatea
de îngrăşăminte necesară pentru aplicarea acestora conform dozelor stabilite pentru suprafaţa
de 9.000 ha în cazul culturilor cerealiere, plante tehnice, culturi furajere şi silvicultură, 1.000
ha pentru pomi, viţă de vie, culturi de legume, respectiv 200 ha pentru suprafeţele cultivate în
agricultura ecologică.
(3) Îngrăşămintele noi, care după autorizarea provizorie sunt la fel de eficace un ciclu de
producţie, se autorizează, eliberându-se autorizaţia definitivă cu menţiunea ROÎNGRĂŞĂMÂNT, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
(4) Pentru produsele care se dovedesc eficiente se acordă „Autorizaţia provizorie” după
primul an de testare în câmp, iar „Autorizaţia definitivă” după anul doi de testare în câmp.
(5) Îngrăşămintele destinate fertilizării florilor, gazonului şi plantelor de apartament se
testează un ciclu de vegetaţie.
(6) Amendamentele se testează pe o perioadă de trei ani. În primul an testarea se efectuează în
Casa de vegetaţie a ICPA, iar în următorii doi ani în condiţii de câmp în Reţeaua oficială de
testări pentru îngrăşămintele noi, amendamentele pentru sol şi a nutrienţilor în vederea
autorizării.
(7) În cazul în care operatorul economic poate oferi date tehnice privind proprietăţile
produsului folosit ca amendament, la propunerea ICPA, cu avizul Comisiei de autorizare,
testarea acestuia se va efectua numai în câmp pe o perioadă de doi ani.
(8) Transportul amendamentelor pentru sol în punctele de testare se face de către solicitantul
cererii de testare a acestora în vederea autorizării pentru folosire în agricultura din România.
(9) Pentru îngrăşămintele, amendamentele pentru sol şi nutrienţii destinaţi agriculturii
ecologice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în anexele 3 şi
respectiv 4, se va menţiona la punctul “Mod de aplicare”: “Produs destinat agriculturii
ecologice, în conformitate cu art. 3, alin. 1 din Regulamentul (CE), nr. 889/2008 al Comisiei
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia
ecologică, etichetarea şi controlul”.
(10) „Autorizaţia provizorie” şi „Autorizaţia definitivă”, prevede, după caz, menţiunea
„Îngrăşământ, amendament pentru sol şi nutrienţi destinaţi pentru agricultura convenţională”,
sau, „Îngrăşământ, amendament pentru sol şi nutrienţi destinaţi pentru agricultura ecologică”,
conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Regulamentul (CE), nr. 889/2008.
(11) Operatorii economici deţinători de Autorizaţii definitive RO-îngrăşământ au obligaţia ca
la 5 ani de la emiterea acesteia să supună verificării compoziţia chimică a produsului
autorizat..
(12)Pentru prelungirea perioadei de valabilitate operatorul economic are obligaţia de a depune
la ICPA, o mostră a îngrăşământului autorizat în vederea stabilirii conformităţii compoziţiei
chimice cu datele prevăzute în Autorizaţia definitivă, buletinul de analiză al producătorului şi
fişa cu date de securitate.
(13) Documentaţia şi mostra de îngrăşământ se depun la ICPA cu 6 luni înainte de termenul
prevăzut de 5 ani, pentru verificarea compoziţiei chimice a îngrăşământului, pe baza de
analiză.
(14) Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a Autorizaţiei definitive, nu se face o nouă
testare.
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(15) Comisia de autorizare, la propunerea ICPA, poate aproba prelungirea perioadei de
valabilitate a Autorizaţiei definitive, în baza buletinului de analiză eliberat de ICPA, fără
testarea produsului.
Art. 15
(1) Cererea pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România, se depune la Secretariatul Comisiei de autorizare de către operatorii economici.
(2) Cererea pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor
se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Cererea pentru autorizare, în original, este însoţită de documentaţia menţionată în anexa
nr. 6.
(4) Cererea pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România, împreună cu documentaţia prevăzută la alin. (3) se transmit la ICPA în termen de 5
zile de la primirea acestora.
(5) Secretariatul Comisiei de autorizare deschide un registru pentru înregistrarea cererilor
privind autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor şi va
păstra copiile de pe documentele depuse.
(6) Documentaţiile se transmit la ICPA numai dacă sunt conforme cu prevederile anexei 6 .
Art. 16
(1) ICPA, pe baza documentelor furnizate, întocmeşte dosarul tehnic pentru operatorii
economici care solicită autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor .
(2) Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele documente furnizate de operatorul
economic:
a) datele de identificare ale operatorului economic / certificatul de înregistrare la Registrul
Comerţului;
b) buletinul de analiza /raportul de încercare al operatorului economic;
c) avizul sanitar;
d) avizul de mediu;
f) fişa cu date de securitate a produsului (SDS);
g) buletinul de analiză al produsului eliberat de Laboratorul de Încercări pentru Controlul
Calităţii Îngrăşămintelor (LICCI) din cadrul ICPA;
h) raportul privind testarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi nutrienţilor elaborat de ICPA,
pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor în vederea
înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în România;
i) eticheta în original a îngrăşământului, amendamentului pentru sol şi a nutrienţilor;
j) alte informaţii considerate utile furnizate de operatorului economic.
(3) ICPA prezintă Comisiei de autorizare în vederea autorizării provizorii a îngrăşămintelor
noi, amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor, dosarul tehnic.
(4) Operatorul economic are obligaţia să completeze, cu alte informaţii şi documente, dosarul
tehnic, la solicitarea Comisiei de autorizare.
(5) În vederea eliberarea Autorizaţiei definitive, dosarul tehnic trebuie să cuprindă şi
Autorizaţia provizorie a produsului.
Art. 17
(1) Operatorii economici, care solicită autorizarea provizorie a îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional,
pentru punerea pe piaţă în România, se adresează ICPA în termen de 7 zile de la data
depunerii cererii, pentru contractarea activităţii de testare în reţeaua oficială de testare a
îngrăşămintelor.
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Art. 18
ICPA prezintă Comisiei de autorizare dosarul tehnic şi propunerea de autorizare a produsului
şi înscriere în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în România.
Art. 19
(1) Comisia de autorizare, în baza dosarului tehnic prezentat, decide asupra autorizării
produsului şi a înscrierii acestuia în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România.
(2) Perioada autorizării provizorii se prelungeşte, o singură dată, cu un an, în cazuri
excepţionale, când sunt necesare încercări şi experimentări suplimentare pentru acelaşi produs
testat iniţial, la cererea operatorilor economici.
(3) Costurile pentru încercări şi experimentări suplimentare pentru acelaşi produs testat iniţial
se suportă de către operatorul economic.
Art. 20
(1) Orice schimbare intervenită în formula îngrăşămintelor, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor autorizate/autorizaţi, respectiv schimbarea conţinutului în substanţă activă şi a
caracteristicilor fizico-chimici înseamnă obţinerea unui produs nou ce se supune în mod
obligatoriu procedurii de autorizare.
(2) Operatorii economici, deţinători ai autorizaţiei de îngrăşăminte, amendamente pentru sol şi
nutrienţi sunt răspunzători pentru menţinerea produsului la caracteristicile fizico-chimice
prevăzute în Autorizaţia provizorie/definitivă şi datele tehnice din dosarul tehnic al cererii de
autorizare.
Art. 21
(1) ICPA stabileşte la încheierea contractului de testare cu operatorii economici, care solicită
autorizarea îngrăşămintelor noi, următoarele:
a) culturile la care urmează să fie testate îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi
nutrienţilor;
b) cantităţile necesare de îngrăşăminte noi şi data până la care acestea trebuie predate ICPA.
(2) Produsele care nu se depun în termenele şi cantităţile stabilite prin contractul de testare vor
fi testate în anul următor.
Art.22
(1) Eliberarea Autorizaţiei provizorie/definitivă se face, la solicitarea operatorului economic,
pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 11, dar nu mai târziu de 12 luni de la autorizare.
(2) Secretariatul Comisiei de autorizare va deschide un registru de intrare/ieşire pentru
înregistrarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor
autorizate/autorizaţi.
(3) La eliberarea Autorizaţiei, secretarul Comisiei de autorizare, înregistrează în registrul de
intrare/ieşire,îngrăşămintele noi, amendamentele pentru sol şi nutrienţii autorizate/autorizaţi.
Art. 23
Îngrăşămintele, inclusiv îngrăşămintele importate vrac şi reambalate în România trebuie să
respecte normele privind etichetarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, cu
modificările şi completările ulterioare, cu menţionarea producătorului şi ambalatorului pentru
asigurarea trasabilităţii produsului, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2010
privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor
periculoase.
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Capitolul VI Autorizarea amestecurilor de îngrăşăminte cu produse de protecţie a
plantelor
Art. 24
(1) Amestecurile de îngrăşăminte cu produse de protecţie a plantelor supuse autorizării în
vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în România, trebuie
să conţină produse de protecţie a plantelor omologate în România în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor
de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţa a produselor de protecţie a plantelor şi
de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, care să deţină certificat
de omologare aflat în termen de valabilitate eliberat de Comisia Naţională de Omologare a
Produselor de Protecţia Plantelor.
(2) Toate amestecurile de îngrăşăminte cu produse de protecţie a plantelor trebuie să fie
prevăzute cu etichete pe ambalaje, pe care se înscriu în limba română într-o formă clară,
vizibilă şi uşor de citit următoarele:
a) denumirea comercială;
b) măsurile de siguranţă ce trebuie luate pentru protejarea omului, animalelor sau mediului;
c) instrucţiuni de folosire şi doza de aplicare;
d) grupa de toxicitate;
e) detalii privind fitotoxicitatea posibilă;
f) data de expirare a valabilităţii în condiţii normale de depozitare;
g) etichetarea acestor produse se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind
îngrăşămintele, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a
preparatelor periculoase, cu menţionarea clasificării produsului şi a frazelor de risc (R) şi
securitate (S);
(3) Menţiunile exprese prevăzute la alin. (2) se notifică şi în tehnologiile de utilizare a acestor
amestecuri de produse.
(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică şi în cazul amestecurilor de îngrăşăminte destinate
agriculturii ecologice cu produsele de protecţie a plantelor menţionate la anexa II a
Regulamentul (CE), nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în
ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.
Art. 25
(1) Pentru îngrăşămintele şi/sau amestecurile de îngrăşăminte cu produse de protecţie a
plantelor din producţia internă şi din import, supuse testării în vederea autorizării, operatorul
economic este obligat să obţină avizul sanitar.
(2) ICPA transmite o solicitare către Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, însoţită
de următoarele documente:
a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului sanitar;
b) buletin de analiză fizico-chimică elaborat de ICPA;
c) documentaţia privind compoziţia chimică completă a produsului, prezentată de operatorul
economic;
d) fişa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie
2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice
(REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a
Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a
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Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei,
cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE)
1907/2006;
e) alte informaţii considerate utile.
(3)Pentru îngrăşămintele în amestec cu produse de protecţie a plantelor se depune şi
documentaţia privind toxicitatea acută a produsului.
Art. 26
(1) Pentru îngrăşămintele noi şi/sau amestecurile de îngrăşăminte noi cu produse de protecţie
a plantelor, supuse testării, operatorul economic este obligat să obţină avizul de mediu care se
eliberează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde
următoarele:
a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu,
b) documentaţia privind compoziţia completă a produsului, exprimată în unităţi masice sau
volumice,
c) buletin de analiză/raportul de încercare emis de un laborator acreditat, abilitate şi notificate
la Comisia Europeană pentru verificarea conformităţii îngrăşămintelor,
d) fişa cu date de securitate (SDS) conform prevederilor art. 31 din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006;
e) dosarul cu datele de ecotoxicitate şi comportare în mediu, pentru amestecurile de
îngrăşăminte noi cu produse de protecţie a plantelor,
f) alte informaţii considerate utile privind comportarea în mediu a produsului pentru care se
solicită avizul de mediu (bioacumulare în sol, toxicitate acvatică),
g) eticheta/propunerea de etichetă, după caz, a produsului pentru care se solicită autorizarea.
Art. 27
(1) Este interzisă punerea pe piaţă a amestecurilor fizice de îngrăşăminte.
(2) Amestecurile fizice de diferite îngrăşăminte solide omologate aduse la stare de pulbere şi
regranulate împreună de către diferiţi operatori economici sunt supuse unei analize chimice şi
se obţine un buletin de analiză.
(3) Amestecurile fizice de diferite îngrăşăminte solide omologate care nu au aceeaşi
granulaţie şi densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului şi manipulării, se
efectuează numai de către fermieri în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea.
anexa nr. 2
Comisia de autorizare
I. Preşedinte:
1.secretarul de stat din cadrul MADR.
II. Vicepreşedinţi:
1.directorul general cu atribuţii în domeniul îngrăşămintelor din cadrul MADR;
2. directorul direcţiei sau şeful de serviciu cu atribuţii în domeniul substanţelor periculoase
din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
3. reprezentantul Ministerului Sănătăţii;
4. directorul general al ICPA;
III. Membrii:
1. directorul Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul MADR;
2. şeful Laboratorului de agrochimie şi nutriţia plantelor din cadrul ICPA;
3.şeful Laboratorului de Încercări pentru Controlul Calităţii Îngrăşămintelor (LICCI) din
cadrul ICPA;
4.şeful Laboratorului de agrochimie şi pedologie din cadrul Institutului de CercetareDezvoltare Agricolă Fundulea;
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5.directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi
Floricultură Vidra;
6. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni;
7. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie
Valea Călugărească;
8. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;
9. reprezentantul Institutului Naţional de Sănătate Publică;
10. reprezentantul direcţiei de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului.
11. reprezentantul Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte “Nitrofosfor”;
IV. Secretarul:
1.persoana nominalizată de directorul Direcţiei generale cu atribuţii în domeniul
îngrăşămintelor din cadrul MADR.

anexa nr. 3:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol
şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România
AUTORIZAŢIE PROVIZORIE Nr. ............../din
În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor şi a certificării
calităţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ............ al Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Comisia de autorizare,
întrunită în şedinţă la data de ............. , a autorizat pe o durată de un an, de la obţinerea
prezentei autorizaţii, folosirea în agricultură şi silvicultură a produsului descris mai jos:
1.Denumirea comercială a produsului .........................................................................................
2. Denumirea operatorului economic, date de identificare..........................................
3. Caracteristici fizico-chimice ....................................................................................
4. Speciile de plante la care s-a testat produsul .......................................................
5. Modul de aplicare...................................
6. Măsuri de igienă, tehnica securităţii muncii şi a sănătăţii oamenilor: Conform datelor din
Avizul Sanitar nr ..../......
7. Măsuri pentru protecţia mediului: Conform datelor din Avizul de Mediu nr ....... / ...............
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de .............................................
Preşedinte,
...................

14

anexa nr. 4:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol
şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România
AUTORIZAŢIE Nr. ..................../din
(RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT)
În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor şi a certificării
calităţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ............. al Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Comisia de autorizare,
întrunită în şedinţă la data de ............. , a autorizat pentru folosirea în agricultură şi
silvicultură produsul descris mai jos:
1. Denumirea comercială a produsului ..................................................................................
2. Denumirea operatorului economic, date de identificare/..............................
3. Caracteristici fizico-chimice ........................................................................
4. Compoziţia chimică ...................................................................................
5. Speciile de plante la care s-a testat produsul .............................................
6. Modul de aplicare ........................................................
7. Perioada de valabilitate a produsului, data de producător, ..............
8. Măsuri de igienă, tehnica securităţii muncii şi a sănătăţii oamenilor: Conform datelor din
Avizul Sanitar nr ... /.....
9. Măsuri pentru protecţia mediului: Conform datelor din Avizul de Mediu nr ....... / ...............
Orice modificare a caracteristicilor fizico – chimice va face obiectul unei noi cereri de
autorizare.
Prezenta Autorizaţie are valabilitate pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii.
Preşedinte,
.......................
anexa nr. 5:
Nr. de înregistrare ............. din .............
Cerere pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a
nutrienţilor
I. Operatorul economic ................ , cu sediul în localitatea ............ , str. ........... nr. ..... ,
judeţul/sectorul ............ , înregistrat la registrul comerţului sub nr. ...... , cod unic de
înregistrare nr. .............. , reprezentat prin domnul/doamna ................. , în calitate de
reprezentant legal, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ......... , codul
numeric personal ............... .
II. Solicit:
autorizarea produsului ..................... , în calitate de producător ................ , importator
................ , distribuitor ...................... .
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III.
Produsul
are
următoarele
caracteristici
fizico-chimice
şi
biologice:
..........................................................
Operatorul economic ............ îşi dă acordul pentru importatorul / distribuitorul .................. ,
în vederea autorizării produsului.
Data ....................
.................................. (numele şi prenumele)
.................................. (semnătura)
Loc stampila
anexa nr. 6:
Documentaţia care se depune de către operatorii economici, în vederea autorizării
îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor
1.Cerere pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor
conform anexei nr. 5.
2.Datele de identificare ale operatorului economic (copie după Codul Unic de
Inregistrare/certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului);
3.Acordul operatorului economic pentru importatorul / distribuitorul care solicită autorizarea
îngrăşământului, amendamentului pentru sol şi a nutrienţilor;
4.Fişa cu date de securitate;
5.Buletine de analiză referitoare la compoziţia fizico-chimică a îngrăşămintelor,
amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor, precum şi metodele de analiză utilizate, eliberate
de operatorul economic;
6.Copie a etichetei produsului
7.Alte informaţii considerate utile (prospect, catalog de prezentare, s.a).
anexa nr. 7
Organizarea reţelei oficiale de testări pentru îngrăşăminte noi, amendamente pentru sol
şi nutrienţi în vederea autorizării
Pentru testarea calităţii şi eficienţei îngrăşămintelor noi a fost înfiinţată prin Dispoziţia
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice nr. 317/1976, actualizată prin Dispoziţia nr.
397/1993, reţeaua oficială de testări pentru îngrăşăminte noi în vederea autorizării. Reţeaua
menţionată este organizată de către ICPA în colaborare cu unităţi de cercetare din cadrul
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti" şi funcţionează în
subordinea ICPA pe baza următoarelor principii:
1.Reţeaua de experienţe cu caracter de testare şi încercare a îngrăşămintelor noi este
amplasată la institutele şi staţiunile de profil, precum şi în unele staţiuni experimentale de
importanţă zonală, conform anexei nr. 8.
2.Reţeaua de experienţe pentru testarea îngrăşămintelor funcţionează pe bază de contracte
încheiate între ICPA şi unităţile experimentatoare, iar finanţarea se face de către ICPA prin
contracte încheiate de acesta cu operatorii economici, persoane juridice, care solicită testarea
unor îngrăşăminte şi certificarea calităţii în vederea autorizării.
3.Controlul calităţii îngrăşămintelor se execută de către Laboratorului de Încercări pentru
Controlul Calităţii Îngrăşămintelor (LICCI) din cadrul ICPA prin metode în acord cu
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 şi standardele SR EN ISO sau CEN.
4.Datele centralizate din reţeaua de experimentare pentru testarea îngrăşămintelor şi
concluziile sunt prezentate Comisiei de autorizare în dosarul tehnic.
5.Schema unitară de testare este prevăzută în anexa nr. 9.
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anexa nr. 8
Reţeaua centrelor pentru experienţe cu caracter de testare şi încercare a noilor tipuri de
îngrăşăminte noi, amendamente pentru sol şi nutrienţi
1. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului, baza experimentală: Departamentul de agrochimie şi nutriţia plantelor şi Casa de
vegetaţie;
2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, baza experimentală Fundulea
(încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia);
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr, baza experimentală
Braşov (încercări la cartof şi sfeclă de zahăr);
4. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură, baza experimentală
Vidra (încercări în câmp şi în seră la legume);
5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, baza experimentală
Mărăcineni (încercări la pomi);
6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească,
baza experimentală Valea Călugărească (încercări la viţa de vie);
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, baza
experimentală Dăbuleni (încercări la grâu, porumb, legume şi viţa de vie);
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, baza
experimentală Perieni (încercări la grâu şi porumb);
9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, baza experimentală Măgurele
(încercări la pajişti naturale);
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Brăila, bazele experimentale din terasa şi Insula Mare a
Brăilei (încercări la grâu, porumb, cartof, floarea-soarelui şi soia);
11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Piteşti (încercări la grâu şi porumb);
12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian (încercări la grâu, porumb,
floarea-soarelui şi soia);
13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei (încercări la grâu şi porumb);
14. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea (încercări la grâu şi porumb);
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Drăgăneşti-Vlaşca (încercări la grâu,
porumb, floarea-soarelui, rapiţă şi soia);
16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă pentru Legumicultură Işalniţa (încercări la
principalele specii de legume);
17. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticultură Târgu Jiu (încercări la grâu, porumb,
cartof, viţa de vie, măr şi prun);
18. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Caransebeş (încercări la măr şi prun);
19. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani (încercări la
viţa de vie);
20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (încercări la grâu,
porumb, legume şi pomi fructiferi);
21. Institutul de Cercetări pentru Biologie Iaşi (încercări la diferite culturi);
22. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău;
23. Institutul de Cercetari şi Amenajări Silvice.
NOTĂ:
Testarea îngrăşămintelor se face diferenţiat, în funcţie de tip, numai în unităţile şi zonele
pentru care îngrăşămintele în cauză prezintă interes.
În funcţie de necesitatea şi complexitatea testelor, ICPA poate propune înscrierea în reţeaua
de testări şi a altor unităţi.
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anexa nr. 9
Schema unitară de experimentare în reţeaua de testare a îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor
În funcţie de tipul de îngrăşăminte, amendamente pentru sol sau nutrienţii ce urmează să fie
testaţi, ICPA stabileşte împreună cu solicitantul autorizării îngrăşămintelor noi,
amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor, câmpurile experimentale în care se efectuează
testarea, pentru a asigura atât cerinţele de autorizare, cât şi o zonare minimă.
Testarea se face cu un martor nefertilizat pentru îngrăşămintele cu aplicare în sol, respectiv un
martor nefertilizat foliar la îngrăşămintele cu aplicare foliară.
În cazul testării unor îngrăşăminte complexe, precum şi pentru fertilizarea de baza, la testarea
îngrăşămintelor foliare se pot utiliza ca martori şi îngrăşămintele complexe omologate de tipul
15.15.15., 16.16.16, 16.48.0, 10.46.0, 12.52.0 sau 20.20.0.
Norma de fertilizare, hibridul sau soiul sunt cele considerate optime pentru zona în care se
realizează testarea îngrăşământului.
Îngrăşămintele solide se aplică o dată cu lucrările de pregătire a solului pentru semănat
(plantat).
Îngrăşămintele supuse testării se aplică în dozele, concentraţiile şi fazele de vegetaţie
recomandate de producător.
La pomi, viţa de vie şi pajişti, aplicarea îngrăşămintelor solide şi lichide se face astfel încât să
se asigure valorificarea cât mai bună a substanţei active din îngrăşămintele testate în anul
aplicării.
Îngrăşămintele complexe foliare se aplică prin stropire pe plante, în dozele, concentraţiile şi
fazele recomandate de producător.
În vederea interpretării corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrăşămintelor testate, în
Raportul privind testarea îngrăşămintelor se precizează tipurile de sol pe care au fost
amplasate experienţele, norma de fertilizare, soiul sau hibridul.
Testarea îngrăşămintelor, amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor destinaţi agriculturii
ecologice se face în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi metodologie experimentală ca şi pentru
îngrăşămintele din agricultura convenţională (tehnologii, doze de aplicare şi tratamente de
combatere a bolilor şi dăunătorilor).
anexa nr. 10
Tarife care se percep pentru testarea
amendamentelor pentru sol şi nutrienţilor

şi

autorizarea

îngrăşămintelor

noi,

1. Tarifele care se percep şi se încasează de către MADR la autorizarea îngrăşămintelor sunt:
a) pentru eliberarea autorizaţiei provizorie - 150 euro/îngrăşământ
b) pentru eliberarea autorizaţiei RO – ÎNGRĂŞĂMÂNT - 150 euro/îngrăşământ
c)pentru schimbarea denumirii comerciale a îngrăşămintelor autorizate - 50 euro/îngrăşământ.
2. Tarifele se achită de firmele româneşti sau străine în contul special al MADR:
RO95TREZ7005032XXX000305, ATCPMB, cod identificare fiscală 4221187
3. Tarifele care se percep şi se încasează de ICPA pentru testarea îngrăşămintelor în reţeaua
organizată în colaborare cu unităţi de cercetare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti", sunt:
a) pentru îngrăşămintele care se aplică pe plante (foliare) - 1000 euro/test pe fiecare specie de
plantă şi punct (loc) de cercetare.
b) pentru îngrăşămintele solide care se aplică în sol - 550 euro/test pe fiecare specie de plantă
şi punct (loc) de cercetare.
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c) pentru amendamentele care se aplică în sol – 1000 euro/test pe fiecare specie de plantă şi
punct (loc) de testare din reţeaua oficială de testări pentru îngrăşăminte noi.
d) analiza dosarului pentru introducerea pe piaţă a îngrăşămintelor fabricate şi/sau
comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate
legal într-un stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European a Liberului
Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European,
care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 764/2008 – 500 euro/produs.
4.Tariful care se percepe şi se încasează de Ministerul Sănătăţii pentru emiterea avizului
sanitar este de 50 euro pentru fiecare îngrăşământ.
5. Tariful care se percepe şi se încasează de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
pentru emiterea avizului de mediu este de 50 euro pentru fiecare îngrăşământ.
anexa nr. 11
Lista documentelor necesare eliberării Autorizaţiei provizorii/definitive
1. copie act identitate.
2. împuternicire eliberată de operatorul economic pentru persoana desemnată să ridice
autorizaţia.
3. copie de pe documentul de plată al tarifului prevăzut în anexa nr. 10, pct. 1, litera a) - c),
după caz.
anexa nr. 13
Comisia de contestaţii privind deciziile Comisiei de autorizare
I. Preşedinte:
1. directorul cu atribuţii în domeniul îngrăşămintelor, din cadrul MADR.
II. Membrii:
1.un reprezentant al Direcţiei generale/ direcţiei cu atribuţii în domeniul îngrăşămintele din
cadrul MADR;
2. un reprezentant al direcţiei cu atribuţii în domeniul substanţelor periculoase din cadrul
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.;
3. un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
4. un reprezentant al ICPA;
5. un reprezentant al Laboratorului de agrochimie şi pedologie din cadrul Institutului de
Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea;
6. un reprezentant al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură
Vidra;
7. un reprezentant al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni;
8. un reprezentant al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie
Valea Călugărească;
9. un reprezentant al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;
10. un reprezentant al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor
Bucureşti;
11. un reprezentant al Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte “Nitrofosfor;
III. Secretarul:
1. persoana nominalizată de Directorul direcţiei cu atribuţii în domeniul îngrăşămintelor din
cadrul MADR.

19

anexa nr. 14
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol
şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în Registrul electronic naţional, pentru punerea pe piaţă în
România
AVIZ
Nr................../din
În baza Dosarului tehnic nr. ............ al Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Comisia de autorizare, întrunită în şedinţă la
data de ............. , avizează favorabil/nefavorabil pe durata perioadei de valabilitate a
Autorizatiei/Omologarii/Certificatului de conformitate eliberat de statul membru ale Uniunii
Europene, Turcia ori alt stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European a
Liberului Schimb (AELS), care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic
European, punerea pe piaţă în România si înscrierea în Registrul electronic naţional a
produselor care fac obiectul art. 2, alin (2) din prezentul regulament, pentru folosirea în
agricultură şi silvicultură a produsului descris mai jos:
1.Denumirea comercială a produsului .........................................................................................
2. Denumirea operatorului economic, date de identificare..........................................
3. Caracteristici fizico-chimice ....................................................................................
4. Speciile de plante la care s-a testat produsul .......................................................
5. Modul de aplicare...................................
6. Măsuri de igienă, tehnica securităţii muncii şi a sănătăţii oamenilor: Conform datelor din
Avizul Sanitar nr ..../......
7. Măsuri pentru protecţia mediului: Conform datelor din Avizul de Mediu nr ....... / ...............
Preşedinte,
.......................
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