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POZIŢIA GENERALĂ
România acceptă în întregime acquis-ul comunitar privind Capitolul 7 –
Agricultura, în vigoare la data de 31 decembrie 2000, şi va fi în măsură să aplice
acest acquis la data aderării sale la Uniunea Europeană, cu excepţiile menţionate
în prezentul document de poziţie. .
Infrastructura instituţională necesară implementării acquis-ului va fi completă şi
funcţională la data aderării României la Uniunea Europeană.
România este pregătită să examineze în continuare dezvoltarea legislaţiei
comunitare intrată în vigoare după data de 31 decembrie 2000 şi să informeze
sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire la
legislaţia şi măsurile de implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis
sau, dacă va fi cazul, cu privire la dificultăţile care ar putea să apară în
transpunerea noului acquis.
România face trimitere, cu privire la acest capitol, la informaţiile furnizate în
cursul procesului de examinare analitică şi este de acord să continue
transmiterea acestora Statelor Membre ale Uniunii Europene.
Prezentul document de poziţie este elaborat având ca referinţă data de 1 ianuarie
2007, asumată unilateral de România ca ipoteză de lucru pentru aderarea la
Uniunea Europeană.
România solicită:
- o perioada de tranzitie de 5 ani, pana in la data de 31.12.2011, in care sa
poata adopta masuri de salvgardare la importul sau de produse agricole din
unul sau mai multe State Membre daca aceste importuri produc sau
ameninta sa produca perturbari ale pietei românesti de produse agricole.
-

o perioada de tranzitie de 4 ani, pana la data de 31.12.2010, pentru
inventarierea plantatiilor viticole si organizarea unui registru comunitar al
acestora (Reglementarea 2392/86 si Reglementarea 649/87).

-

o perioada de tranzitie de 8 ani, pana la 31.12.2014, pentru eliminarea din
cultura a viilor de hibrizi direct producători (Reglementarea 1493/99)

-

o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru a putea
implementa la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina
clasica (Directiva 80/217 CEE)

-

o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru
modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a
carnii, in conformitate cu cerintele comunitare (Directiva 64/433/CEE,
Directiva 77/99/CEE, Directiva 94/65/CE, Directiva 92/118/CE, Directiva
71/118/CEE, Directiva 91/495/CE, Directiva 92/45/CE);
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-

o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12. 2009, pentru
modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui, precum
si pentru organizarea centrelor de colectare si a celor de standardizare
lapte, in conformitate cu cerintele comunitare (Directiva 92/46/CE, Decizia
95/342/CEE)

-

o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru a se
conforma cerintelor comunitare cu privire la fermele de animale de lapte si
la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE)
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INTRODUCERE
Prezentare generala a sectorului agricol si forestier
Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei romanesti.
Contributia agriculturii si silviculturii la formarea PIB, in perioada 1989 – 2000, a fost in
mod constant semnificativa, remarcandu-se o crestere a acesteia de la 13,7% in 1989 la
18,6% in 1992. Ponderea a fost mentinuta pana in 1996, dupa care s-a constatat o
descrestere la 12,9% in 1999 si, respectiv, la 11,4% in 2000.
Populatia activa ocupata in sector a manifestat o tendinta de crestere numerica, in
special datorita disponibilizarii de personal din sectoarele industriale restructurate,
ponderea in totalul populatiei active reprezentand 40,6% in anul 2000 fata de 27,5% in
1989.
Agricultura a actionat ca tampon ocupational impotriva efectelor socio-economice ale
tranzitiei, prin absorbtia fortei de munca eliberata de industriile urbane.
Din suprafata totala agricola de ha 14.856.845 ha, la finele anului 2000, suprafata
arabila reprezinta 63,2%, pasunile si fanetele 33,3%, restul fiind ocupat de vii si livezi.
Suprafata acoperita cu paduri, respectiv 6.669.933 ha, reprezinta 27,7% din suprafata
totala a tarii.
Sectorul privat este principalul detinator al terenului agricol, la 31.12.2000 avand in
exploatare 8.098,3 mii ha teren arabil din totalul de 9.379,74 mii ha, 210,2 mii ha teren
viticol din totalul de 271,7 mii ha, 174,6 mii ha teren pomicol din totalul de 254,9 mii ha
si 4.303,2 mii ha pasuni si fanete din totalul de 4.925,9 mii ha.
Exploatatiile agricole private sunt organizate astfel: 10,9 mii exploatatii agricole pe o
suprafata de 2475 mii ha, cu o medie de 227,1 ha si 4170,3 mii gospodarii individuale,
pe o suprafata de 10311 mii ha, cu o medie de 2,47 ha fiecare.
In industria alimentara, din numarul initial de 440 societati comerciale aflate in
patrimoniul statului, in administrarea Agentiei pentru Privatizarea si Administrarea
Patrimoniului Statului (APAPS), pana in prezent au fost privatizate 345 Societati
comerciale.
Volumul productiei agricole globale (PAG) s-a redus cu 3% in 1990 fata de 1989. In
perioada 1990-2000, productia de cereale a inregistrat fluctuatii cuprinse intre 12 si 22
milioane tone, datorită conditiilor climatice, faramitarii terenurilor, precum si deteriorarii
sistemului de irigatii.
In anul 2000, productia vegetala a scazut cu 20,4% fata de anul 1999, datorita, in
principal, secetei care a afectat Romania.
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In perioada 1990-2000, efectivele de animale s-au redus la aproape jumatate datorita
destramarii cooperativelor specializate in cresterea animalelor si eliminarii subventiilor
pentru fermele de stat.
Evolutia descendenta a nivelului productiei animaliere a fost cauzata si de reducerea
cererii de carne pe piata interna. Micii producatori au ajustat efectivul de animale la nivel
corespunzator nevoilor de consum propriu si la posibilitatile limitate de comercializare a
produselor animaliere pe piata interna.
Inainte de 1989, Romania era exportator net de produse agricole. Incepand din 1990,
Romania a devenit importator net de produse agricole.
Din 1990 si pana in prezent, s-au evidentiat trei faze mai importante in evolutia
schimburilor comerciale cu produse agricole ale Romaniei:
-1990-1993, balanta comerciala agricola a fost puternic negativa;
-1994-1997, balanta comerciala agricola s-a imbunatatit;
-1997-2000, puternice fluctuatii in cadrul balantei comerciale agricole.
In anul 2000, volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cu produse agricole
s-a cifrat la 1270,5 mil.US $, din care exporturile romanesti au reprezentat 338,5 mil.US
$ iar importurile 932,0 mil.US $. Balanta comerciala cu produse agricole a inregistrat un
deficit de 593,5 mil.US $.
Exportul consta, in principal, din produse agricole neprelucrate, cu valoare adaugata
redusa, cum sunt animalele vii, cerealele si semintele oleaginoase. Singurele produse
agricole prelucrate, exportate in cantitati relativ importante, sunt uleiul de floarea
soarelui si vinurile.
Principalul partener comercial al Romaniei, in domeniul comertului cu produse agricole,
este Uniunea Europeana, cu care se deruleaza peste 33% din totalul schimburilor
comerciale.
Al doilea partener important este CEFTA, care detine cca. 20% din comertul exterior cu
produse agricole al Romaniei.
Politica agricola – linii generale
Obiectivele prioritare urmarite prin Programul Guvernului pentru perioada 2001 – 2004
sunt cresterea productivitatii si a calitatii, cresterea veniturilor producatorilor agricoli si
dezvoltarea durabila a zonei rurale, in concordanta cu cerintele protectiei mediului
inconjurator, in scopul crearii unui sector competitiv, care sa raspunda cerintelor pietei
comune.
Romania a aplicat o politica de privatizare si restructurare a agriculturii, de sprijinire a
productiei agricole, in limitele resurselor bugetare disponibile, si de liberalizare a
comertului cu produse agroalimentare.
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La baza reformelor structurale se afla intarirea proprietatii private, proces demarat in
1991, prin adoptarea Legii nr. 18 privind fondul funciar si continuat prin Legea 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere.
Functionarea pietei funciare este asigurata in baza Legii 54/1998 privind circulatia
juridica a terenurilor.
Privatizarea terenurilor agricole a antrenat crearea de milioane de exploatatii agricole
familiale, de mici dimensiuni, care produc, cu randament scazut, in special pentru
autoconsum.
Pentru eliminarea disfunctionalitatilor aparute in programul de aplicare a Legii nr.
1/2000, a fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 102/2001 privind
modificarea si completarea Legii nr. 1/200 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si forestiere si a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Principalele prevederi ale OUG 102/2001 sunt:
-

-

reconstituirea dreptului de proprietate se face de regula pe vechile
amplasamente, daca acestea sunt libere
in situatia in care nu exista suprafete de teren agricol, reconstituirea se va face
din terenurile agricole proprietate privata a localitatii
in situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral,
se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat
se reglementeaza situatia juridica a terenurilor pe care se afla bazine piscicole
naturale si bazine piscicole amenajate, precum si a terenurilor amenajate ca sere
sau plantatii de hamei, viticole si pomicole in functiune, pentru care restituirea se
face pe alt amplasament sau se acorda despagubiri
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisa
numai proba cu inscrisuri
se reglementeaza situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doi
solicitanti

Pentru implementarea accelerata a Legii nr. 1/2000 modificata prin Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 102/2001, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si
Cartografie a luat urmatoarele masuri pe termen scurt, pentru perioada 2001 - 2002:
-

Reorganizarea Oficiilor Judetene de Cadastru Geodezie si cartografie (OJCGC)
pentru sustinerea tehnica si indrimare metodologica a comisiilor locale
Inventarierea cantitativa si calitativa pe teritorii administrative a
situatiei aplicarii legilor fondului funciar
Definirea si startul implementarii unui sistem de monitorizare si
raportare a întregii activitati a OJCGC, sistem ce cuprinde si indicatori de
realizare a Legii nr. 1/2000 cu modificarile ulterioare
Identificarea necesitatilor de schimbare a cadrului metodologic de
aplicare a Legii nr.18/1991 si a Legii Nr.1 /2000 si elaborarea proiectului
de Ordin comun al Ministerului Administratiei Publice si Ministerului
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aplicarea Legii nr. 18/1991
si Legii nr. 1/2000 cu modificarile ulterioare. Regulamentul intra în
vigoare dupa aprobarea de catre Parlament a Ordonanta de Urgenta a
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Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
forestiere
In domeniul forestier, prin Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar au fost retrocedate
300.000 ha din totalul de 6.6 milioane ha.
Din totalul de 736 societati comerciale agricole cu capital de stat, foste IAS-uri, existente
la 31 decembrie 2000 in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului, din subordinea
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 113 au fost privatizate si 158 societati
comerciale sunt lichidate cu hotarare judecatoreasca definitiva; 29 societati comerciale
se afla in proces de lichidare, fara hotarare judecatoreasca definitiva; 38 societati
comerciale sunt in restructurare. Restul de 398 societati comerciale urmeaza a fi
privatizate.
A fost adoptata Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin
in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (ADS), precum si Hotararea Guvernului nr.
626/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 268/2001.
Legea nr. 268/2001 permite vânzarea prin negociere directă cu preselectie, pe langa
metodele de vanzare a actiunilor prin oferta publica.
In vederea accelerarii privatizarii societatilor agricole cu capital de stat, fostele IAS-uri,
Guvernul a promovat un proiect de lege care are in vedere simplificarea procedurilor de
privatizare.
Productia agricola a beneficiat in anul 2001 de sprijin intern prin alocarea sumei de 1
milion de lei pentru fiecare ha de teren cultivat, in conditiile utilizarii de seminte
certificate si respectarii tehnologiilor de cultura; pentru culturile din sere se acorda suma
de 20 milioane lei pe ha.
Statul a acordat sprijin in procent de 50% pentru achizitionarea de seminte, material
saditor certificat si in procent de 55% pentru achizitionarea de tractoare si masini
agricole.
Alte masuri de sprijin aplicate se refera la: exceptarea agricultorilor individuali de la
impozitul auspra profitului, bonificarea dobanzilor la creditele destinate finantarii
productiei agricole, suportarea prin bugetul statului a cheltuielilor de stocare si
conservare a cerealelor, oleaginoaselor si plantelor proteice.
Sprijinul intern acordat producatorilor agricol nu a depasit 10% din valoarea productiei
agricole totale, conform prevederilor in materie ale OMC pentru tarile in curs de
dezvoltare.
Investitiile in agricultura, in anul 1999, s-au ridicat la aproximativ 4000 miliarde lei, din
care sectorul privat detine o pondere de 91,6%.
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Comertul intern cu produse agricole a fost liberalizat.
Romania se confrunta cu dificultati datorita concurentei, atat pe piata sa interna, cat si
pe pietele mondiale, cu produse puternic subventionate de partenerii sai comerciali.
In aceasta situatie, Romania a aplicat, in 1999, in cadrul Acordului CEFTA, clauza de
salvgardare la importurile sale de grau si faina de grau din Ungaria si, in 1999, 2000 si
2001, la importurile de carne de porc si pasare din aceasta tara.
Ca urmare a insuficientei resurselor bugetare posibilitatile Romaniei de a subventiona
exporturile sunt foarte restranse.
Romania s-a angajat in cadrul OMC sa reduca pana in 2005 cheltuielile cu subventiile la
export cu 24% si volumul exporturilor de produse agricole subventionate cu 14%.
Plecand de la liniile directoare ale Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor a elaborat Strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare si silviculturii, pe perioada 2001 – 2005, in vederea integrarii cat mai rapide a
Romaniei in structurile europene.
Strategia urmareste, in principal, urmatorul obiectiv major:
Dezvoltarea durabila a unui
sector agro-alimentar competitiv, prin
cresterea cantitativa si calitativa a productiei, modernizarea si
imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agro-alimentare,
asigurarea securitatii alimentare a populatiei
Datele statistice referitoare la sectorul agricol, prezentate in documentul de pozitie vor fi
actualizate dupa efectuarea recensamantului general agricol in anul 2002.
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A. PREVEDERI GENERALE – MASURI ORIZONTALE
1. FEOGA Fondul European de Orientare si Garantare Agricola
(Reglementarea nr. 1258/1999; 296/96)
FEOGA Garantare
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniu şi nu solicită perioade de tranzitie.
Până în anul 2007, se va asigura implementarea completă a cerintelor institutionale si
legislative privind legislatia comunitara specifica FEOGA.
Situatia actuala
Cadrul legislativ actual: Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea contabilitatii
nr. 82/1991; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul
financiar preventiv; Ordinul Ministrului Finantelor nr. 332/2000 privind aprobarea
normelor metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului intern in
baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999; Hotararea Guvernului nr.
440/2000 pentru modificarea si completarea HG 12/2001 privind organizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ordinul nr.307/2001 al
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind aprobarea structurii organizatorice
a aparatului central al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
Institutiile administrative responsabile in domeniul derularii si controlului financiar al
instrumentelor de sprijin aplicate in agricultura sunt: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si
Padurilor(MAAP), Ministerul Finantelor Publice( MFP) si Curtea de Conturi2 a României.
In prezent subventiile acordate sunt autorizate de MAAP si Directiile Agricole judetene
iar platile sunt efectuate de aceste organisme, in cadrul unor compartimente separate.
Se efectueaza un control finaciar preventiv, precum si un audit extern post de catre
Curtea de Conturi. Controlul finaciar preventiv se efectueaza de catre compartimente
specializate ale MAAP si MFP.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Pentru gestionarea fondurilor Politicii Agricole Comune prin FEOGA (Reglementarile CE
nr.1258/1999; 296/96), vor fi initiate procedurile, incepand cu anul 2002, pentru
infiintarea Agentiei de Plati si Interventie prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului,
aprobata prin Lege, care va incepe sa se organizeze din 2004.

2

Curtea de Conturi – institutie suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si de
intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei
si isi desfasoara activitatea in mod independent. Are atributiii de control, atributii jurisdictionale, artibutii de
raportare, avizare.

10

In perioada 2004 - 2006, vor fi intreprinse masurile legislative si institutionale necesare
pentru:
- organizarea si competentele structurii teritoriale ale Agentiei
- functiile interne ale Agentiei – stabilirea sistemelor si procedurilor pentru:
- culegerea si procesarea datelor
- administrarea schemelor de sprijin direct
- implementarea masurilor de interventie
- aprobarea si plata restitutiilor la export
- aprobarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de export si licentelor de
import, a garantiilor si executarii acestora
- monitorizarea implementarii procedurilor si a intretinerii sistemelor informatice
- auditul intern
- functia externa a Agentiei de Plati:
- furnizarea informatiilor catre beneficiari, catre alte institutii administrative
- asigurarea colaborarii cu Directia Generala a Vamilor, Ministerul Finantelor
Publice , Curtea de Conturi si Comisia Europeana
- autorizarea platilor si contabilizarea platilor (plati directe, restitutii la export, licente de
import/export, interventie – achizitie, depozitare privata, procesare)
- contabilitatea cheltuielilor, elaborarea rapoartelor periodice de cheltuieli, a
declaratiilor lunare si anuale.
- efectuarea verificarilor de natura tehnica
In 2005, va fi desemnata autoritatitea competenta responsabila cu acreditarea Agentiei
si organismul de certificare.
In anul 2006, Agentia de Plati va fi acreditata si deplin functionala.
FEOGA Orientare
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Priin infiintarea, in anul 2004, a Agentiei de Plati pentru FEOGA, se va decide
competenta acesteia ca autoritate de plata si de coordonare in intelesul Reglementarii
CE nr. 1260/99 si 1258/99 privind FEOGA Orientare si asupra componentei Comitetului
de monitorizare.
Structurile administrative si publice, partenerii sociali, precum si modalitatile de implicare
a acestora in ceea ce priveste masurile de dezvoltarea rurala, se vor decide in perioada
2004-2006.
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Prin Ordin al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, vor fi aprobate planurile
multianuale de dezvoltare a sectorului.
2. IACS - Sistemul Integrat de Administrare si Control
(Reglementarile CE nr. 3508/1992; 3887/1992; 1593/2000)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Identificarea parcelelor
A fost adoptata Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, modificata si
completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70 / 2001. A fost infiintat in
subordinea Ministerului Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si
Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. Oficiul National
de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene subordonate organizeaza
realizarea lucrarilor de cadastru agricol si sistemul informational al teritoriului agricol,
precum si introducerea si intretinerea cadastrului agricol cantitativ si calitativ.
A fost adoptata Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 (M.O.nr. 461/13.08.2001) privind
infiintarea
serviciilor
comunitare
pentru
cadastru
si
agricultura
in
subordinea
consiliilor
locale,
sub
indrumarea
Oficiilor
Judetene
de
Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Directiilor Generale Judetene pentru
Agricultura
si
Industrie
Alimentara.
Actul
legislativ
completeaza
unele
lipsuri
institutionale
de
aplicare a Legii 18/1991, a Legii 1/2000 si a Legii 7/1996 si creaza cadrul
descentralizarii a unei parti a activitatii de cadastru general si cadastru
agricol catre consiliile locale sub un cadru metodologic unitar. Creaza
cadrul
dezvoltarii
unor
servicii
descentralizate
finantate
din
fondurile
consiliilor locale si deschide aceste servicii si catre membri comunitatii.
In prezent parcelele agricole se pot identifica prin:
- planuri ale parcelelor puse in posesie, cu proprietari sau detinatori identificati,
rezultate ca urmare a aplicarii Legii nr. 18 / 1991
- planuri cadastrale (intocmite la scarile 1:2000, 1:5000, 1:10000) si registrele
cadastrale, detinute de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, ce
constituie baza de date alfanumerica si grafica, actualizata partial prin aplicarea Legii
nr. 18 / 1991
- documentatiile cadastrale, intocmite pentru acordarea numarului cadastral
provizoriu, necesare pentru inscrierea in Cartea Funciara, conform Legii nr. 7 / 1996
a cadastrului si publicitatii imobiliare
- Registrul agricol – care contine date, bazate pe declaratiile sub semnatura proprie
ale proprietarilor sau detinatorilor, privitoare la suprafetele de teren detinute si
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categoriile de folosinta ale acestora, modul de detinere (in proprietate, in arenda, sub
forma de actiuni, concesionare, etc.). Datele centralizate pe comune se confrunta cu
datele detinute de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie pentru
intocmirea anuala a situatiei statistice a terenurilor.
Inregistrarea si identificarea animalelor (Reglementarea 1760/2000)
In Romania, toate animalele pentru productie aflate in proprietatea detinatorilor
particulari sunt inregistrate in evidentele Consiliilor Locale din cadrul primariilor, fiind
inscrise in Registrul Agricol. Aceste inregistrari sunt realizate pe suport de hartie, fara
existenta unei baze computerizate de date, si se refera la toate modificarile de
proprietar, miscarile animalelor, natalitati si mortalitati.
Serviciile veterinare identifica in mod obligatoriu prin crotaliere auriculara, bovinele si
ovinele destinate exportului, iar ecvideele care urmeaza sa fie exportate sunt identificate
prin marcare pe laturile gatului. De asemenea, sunt identificate prin crotaliere bovinele,
ovinele porcinele si cabalinele destinate abatorizarii.
Anual, sunt identificate prin listare, de catre medicii veterinari concesionari, toate
animalele care sunt supuse actiunilor sanitare veterinare obligatorii (vaccinari,
tuberculinari si alte teste de diagnostic), cuprinse in Programul de supraveghere,
profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la
animale la om şi de protectie a mediului.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
In perioada 2002 – 2004, se vor folosi metode combinate de identificare a parcelelor
agricole, precum si realizarea proiectelor de organizare a teritoriului pe baza datelor din
evidentele cadastrale si a ortofotoplanurilor.
In anul 2004, pe baza datelor actualizate din registrul agricol si a rezultatelor
recensamantului general agricol, se va organiza baza de date a parcelelor agricole si se
va stabili un identificator unic pentru fiecare parcela.
In perioada 2004 2006, se organizeaza si se completeaza baza de date a sistemului
integrat de administrare si control. Se vor utiliza datele din cadastrul agricol intocmit pe
baza datelor actualizate cu ajutorul ortophotoplanului digital si prin lucrari de teren. Se
vor emite formularele care urmeaza a fi completate de catre fermieri.
In 2004, prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se decide structura
administrativa responsabila cu primirea cererilor si controlul administrativ si fizic al
acestora.
Sistemul integrat de administrare si control va deservi Agentia de Plati si Interventie.
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3. Mecanisme comerciale
(Reglementarile CE nr.1291/2000 si nr.800/1999)
Acceptarea acquis-ului
România accepta preluarea in totalitate, in momentul aderarii, a acquis-ului comunitar in
domeniul mecanismelor comerciale si a regimurilor comerciale fata de terti, asa cum
sunt prevazute in organizarile comune de piata pentru produsele agricole, precum si
acquis-ul pentru produsele neacoperite de Anexa I.
România va lua toate masurile in vederea pregatirii preluarii acquis-ului comunitar in
acest domeniu.
România solicita o perioada de tranzitie de 5 ani, pana la data 31.12.2011, in care
sa poata adopta masuri de salvgardare la importul sau de produse agricole din
unul sau mai multe State Membre, daca aceste importuri produc sau ameninta sa
produca perturbari ale pietei românesti de produse agricole.
Solicitarea se refera la eventualele situatii in care se pot produce perturbari ale pietei
interne, avand in vedere avantajele relative ale produselor importate din tarile membre
UE, care provin din sectoare agricole beneficiare ale reformelor structurale si ale
instrumentelor specifice organizarii comune de piata pe o perioada mai indelungata.
O asemenea solicitare are in vedere urmatoarele aspecte:
-

diferentele existente intre România si UE in ce priveste potentialul agriculturii si al
sectorului agroalimentar si volumul fluxurilor comerciale cu produse agricole;

-

situatia schimburilor bilaterale cu produse agricole care indica un deficit cronic si
consistent in defavoarea României. In anul 2000, acesta s-a situat la 134 milioane
dolari;

-

in momentul aderarii României la UE, actualele tari membre CEFTA vor fi, in cea mai
mare parte a acestora, State Membre. Aceasta va conduce la adâncirea deficitului
comertului cu produse agricole in relatia României cu UE in formula largita, daca se
are in vedere faptul ca, in prezent, deficitul inregistrat cu tarile CEFTA este mai mare
decât cel cu UE (142 milioane dolari in anul 2000, fata de 134 milioane dolari);

Aplicarea unor asemenea masuri de salvgardare va lua in considerare interesul partilor
vizate si nu va antrena controale la frontiera.
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Situatia actuala
Politica in domeniul comertului cu produse agricole este elaborata de catre Ministerul
Afacerilor Externe (MAE) prin Departamentul de Comert Exterior si Promovare
Economica, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
Masurile de politica comerciala vizand produsele agricole au fost adoptate de catre
România in conformitate cu angajamentele sale in cadrul Rundei Uruguay (aplicate prin
Legea 133/1994), luând in considerare calitatea sa de membru fondator al Organizatiei
Mondiale a Comertului.
La mijlocul anului 1995, România a implementat rezultatele Rundei Uruguay in domeniul
comertului cu produse agricole aplicând nivelele de taxe vamale MFN (Clauza Natiunii
celei mai Favorizate) consolidate din Lista LXIX.
Reduceri substantiale au fost facute pe o baza temporara in 1997, care au fost
mentinute si in anii urmatori, aducând nivelul mediu al taxelor MFN aplicate de catre
România la 32,8% in 2000, fata de un nivel mediu consolidat de 134,1 %, conform
angajamentelor din Lista României.
România si-a luat angajamente de a deschide contingente de acces minim si curent
pentru membrii OMC pentru 12 produse agricole. In anul 2001, România a deschis
contingente tarifare de acces minim si curent pentru bere si vermut, restul contingentelor
pentru care exista angajamente urmând a fi deschise atunci când nivelul taxelor vamale
MFN aplicate va fi mai mare decât cel aplicabil in interiorul acestor contingente (conform
angajamentelor).
Administrarea atât a contingentelor de acces minim si curent, cât si a contingentelor
tarifare preferentiale se face prin certificate de import eliberate de catre Ministerul
Afacerilor Externe - Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economica, dupa
principiul “primul venit - primul servit”. Nu sunt solicitate garantii la eliberarea
certificatelor de import.
In anumite situatii, caracterizate prin insuficienta unor produse agricole de mare
importanta pentru consumul intern, autoritatile romane utilizeaza practica deschiderii de
contingente tarifare, cu taxe vamale reduse sau in regim de scutire temporara de la
plata taxelor vamale de import, administrate prin licente statistice de import eliberate de
MAE-Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economica, cu avizul MAAP.
România nu acorda restitutii la export asa cum sunt prevazute ele in legislatia
comunitara. In conformitate cu angajamentele sale in OMC, România poate acorda
subventii la exportul a 13 categorii de produse agricole. Pâna in prezent au fost
acordate prime de export, pe perioade limitate de timp, pentru un numar redus de
produse: grâu, porumb si carne de pasare.
România a aplicat, pana in prezent, masuri de salvgardare in cadrul CEFTA la importul
din Ungaria de grâu si faina de grâu (din august pâna in septembrie 1998) si de carne
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de porc, carne de pasare, preparate din carne de porc si de pasare si porci vii (din iulie
1999). Pentru administrarea acestor masuri de salvgardare se elibereaza fie licente
statistice, cu caracter automat si scop de monitorizare, fie certificate de import utilizate
pentru gestionarea de contingente tarifare.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Preluarea acquis-ului comunitar de catre România in perioada de pre-aderare, in ceea
ce priveste regimurile comerciale fata de terti prevazute in organizarile comune de piata,
poate crea unele inconveniente datorita actualelor angajamente pe care România le are
in cadrul OMC, ca tara in curs de dezvoltare, si al acordurilor internationale incheiate.
Aceasta abordare este valabila si in cazul preluarii regimului tarifar de import al UE
(inclusiv a sistemului taxelor vamale de import specifice sau mixte, preturilor de intrare
pentru anumite legume si fructe etc.).
România si-a intensificat cooperarea cu Comisia Europeana pentru armonizarea pozitiei
sale in cadrul noii runde de negocieri comerciale sub egida OMC. Ea urmareste ca
rezultatele acestor negocieri sa nu afecteze procesul de aderare la UE. In acest sens, in
domeniul tarifar, se are in vedere sa nu se stabileasca niveluri de taxe vamale mai mici
decat cele ale UE, pentru a se evita acordarea de compensatii dupa aderare.
In ceea ce priveste mecanismele comerciale, legislatia comunitara in acest domeniu
(Reglementarile CE nr. 1291/2000 si nr.800/1999) va fi implementata integral in
momentul aderarii.
In acest domeniu, Romania va implementa un sistem de licente de import/export similar
cu cel parcticat in statele membre UE, inclusiv in ceea ce priveste administrarea si
controlul acestui sistem.
In perioada 2004 – 2006, Agentia de Plati si Interventie, Directia Generala a Vamilor Ministerul Finantelor Publice si Curtea de Conturi, ca institutii administrative cu
responsabilitate in domeniu, isi vor organiza structurile necesare, instrui personalul si
emite formularele necesare gestionarii mecanismelor comerciale.
4. Acorduri internationale
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta preluarea din momentul aderarii a acquis-ului comunitar in ceea ce
priveste Acordurile internationale ale Uniunii Europene.
Situatia actuala
In prezent, Romania are incheiate Acorduri de Comert Liber cu:
- Uniunea Europeana
- Republica Moldova
- tarile membre CEFTA - Acordul Central European de Comert Liber
- tarile membre AELS
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-

Turcia
Israel.

Fata de nivelul taxelor vamale MFN, România aplica reduceri sau scutiri la importul de
produse agricole, fie pentru cantitati nelimitate, fie in cadrul unor contingente tarifare,
conform prevederilor din Acordurile de Comert Liber mentionate.
In cadrul acestor acorduri, concesiile pentru produsele agricole sunt limitate atat din
punct de vedere al numarului de produse cat si al marimii concesiei.
In relatiile cu tarile in curs de dezvoltare Romania acorda, prin Sistemul Global de
Preferinte Comerciale - SGPC si Protocolul privind negocierile intre tarile in curs de
dezvoltare (P 16), reduceri sau exceptari de taxe vamale pentru o serie de produse.
5. Politica de calitate
(Reglementarile CEE nr.2081/1992; 2082/94 si nr.1107/1996; Reglementarea
2991/94 si 577/94)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta in intregime acquis-ul si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice reprezinta cadrul legislativ de
baza pentru transpunerea cerintelor comunitare in domeniu.
Prin Hotararea de Guvern nr. 833/1998 au fost aprobate regulile de aplicare a Legii
nr.84/1998.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prevederile legislatiei europene cu privire la protectia indicatiilor geografice si
destinatiilor de origine pentru produsele agricole si alimentare si inregistrarea indicatiilor
geografice si destinatiilor de origine pentru produsele agricole si alimentare in Registrul
privind protectia destinatiei de origine si indicatiilor geografice, Reglementarea CEE
nr.2081/92, Reglementarea CE nr.1107/96 si Reglementarea nr. 2400/96 au fost
aplicate prin Legea nr.84/1998 si Hotararea de Guvern nr.833/1998.
Prevederile legislatiei europene cu privire la certificarea caracteristicilor specifice a
produselor agricole si alimentare, precum si inregistrarea acestor produse in Registrul
Certificatelor Specifice, Reglementarea CEE nr.2082/82 si Reglementarea CEE
nr.2301/97, au fost transpuse, in Legea nr.84/1998 si Hotararea de Guvern nr.833/1998.
Institutiile publice centrale, cu atributii, competente si responsabilitati in realizarea
inregistrarii indicatiilor geografice si destinatiilor de origine, pentru produsele agricole si
alimentare, in certificarea caracteristicilor specifice ale acestor produse, in verificarea ,
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controlul si inregistrarea oficiala a modului cum sunt aplicate si respectate prevederile
legale in domeniu sunt:
- Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)
- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
In activitatea de control si inspectie procedurile practicate vor fi armonizate cu cele
comunitare, in perioada 2002 - 2004, astfel incat sa se asigure protectia producatorilor si
a produselor realizate de catre acestia.
Producatorii din Romania vor fi constientizati asupra avantajelor oferite prin protejarea
produselor traditionale si a celor caracteristice unei anumite zone a tarii.
Romania va tine seama de cerintele legislatiei europene, de practicile si experienta
statelor membre in politica calitatii, respectiv in protectia indicatiilor geografice si
destinatiilor de origine, precum si in certificarea caracteristicilor specifice pentru
produsele agricole si alimentare.
Romania solicita protejarea unor produse alimentare romanesti, inclusiv
traditionale, prin inregistrarea acestora in conformitate cu Reglementarea CEE
nr.1107/96 privind inregistrarea indicatiilor geografice si denumirilor de origine
pentru produse agricole si alimentare, Lista acestora urmand a fi prezentata
Uniunii Europene in 2003.
In ceea ce priveste cerintele Reglementarii 2991/94 si Reglementarii 577/97 privind
grasimile tartinabile, in anul 2002 vor fi adoptate Ordine comune ale ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrului sanatatii si familiei privind standardele,
definirea, denumirea si prezentarea uleiurilor si grasimilor vegetale precum si
standardele, definirea, denumirea si prezentarea untului si grasimilor tartinabile de
origine animala. Implementarea acestora se va face in perioada 2003 - 2004.
6. Agricultura ecologica
(Reglementarea(CEE) no.2092/91, Reglementarea (EC)no.1804/99, Reglementarea
Comisiei No.94/92/EEC, 3457/92/EEC, 207/93/EEC)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in acest domeniu si nu solicita perioade de
tranzitie.
Situatia actuala
Agricultura ecologica constituie una din caile pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile.
Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, care vizeaza spatiul rural si
asigura cadrul implementarii programului SAPARD, are ca obiectiv strategic,
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dezvoltarea durabila a sectorului agroalimentar, in stransa legatura cu protectia mediului
si conservarea resurselor naturale.
Agricultura ecologica certificata este un sector nou in Romania.
unitatilor/fermelor care aplica metode de productie ecologice este in crestere.

Numarul

Legislatia elaborata pentru acest sector, armonizata partial cu cerintele comunitare in
domeniu (Reglementarile Consiliului no.2092/91si 1804/1999), este menita sa creeze un
sistem de agricultura ecologica conform sistemelor europene. Legislatia cuprinde:
•

Ordonanta de Urgenta a Guvernului no.34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice din 17 aprilie 2000, aprobata prin Legea no. 38 din 7 martie 2001

Ordonanta se refera (conform R(CEE)no.2092/91) la urmatoarele produse obtinute dupa
dupa modul de productie ecologic:
- produse vegetale primare neprocesate, animale si produse animaliere neprocesate
- produse de origine vegetala si animala procesate, destinate consumului uman,
preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala si/sau de origine
animala
- furaje, furaje compuse si alte materii prime
Ordonanta stabileste: autoritatea responsabila pentru agricultura ecologica, reguli si
principii generale ale productiei ecologice, durata perioadei de conversie, etichetarea,
sistemul de inspectie si certificare, sanctiunile care se aplica celor care se abat de la
aceste reguli.
•

Hotararea de Guvern no.917/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului no.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice

Acest act normativ stabileste: regulile productiei ecologice, principiile productiei
ecologice, lista produselor permise sa fie utilizate in agricultura ecologica precum si
ingredientele si metodele de prelucrare care pot fi utilizate la prepararea alimentelor
ecologice.
•

Hotararea de Guvern no. 677/2001 privind infiintarea Institutului de Bioresurse
Alimentare

Acest act normativ stabileste: Institutul de Bioresurse Alimentare desfasoara activitatea
de acreditare a organismelor de inspectie si certificare pentru produsele ecologice, ca
unitate delegata a ANPE din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
•

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.108/2001 privind exploatatiile agricole

Prin acest act legislativ exploatatiile agricole familiale pot fi stimulate pentru practicarea
agriculturii ecologice, prin acordarea de facilitati financiare suplimentare, stabilite prin
legi speciale.
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In conformitate cu O.U.G. no.34/2000, autoritatea responsabila pentru sectorul de
agricultura ecologica din Romania este Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
respectiv, biroul ,,Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice” (A.N.P.E.)
A.N.P.E are urmatoarele atributii principale:
-

elaboreaza proiecte de acte normative, reguli si norme de control, de certificare si
comercializare a produselor ecologice
notifica operatorii
acrediteaza organismele de inspectie si certificare
controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de inspectie si certificare
asigura monitorizarea si supravegherea activitatii din intreg sectorul

Ordonanta no.34/2000, prevede efectuarea controlului operatorilor si certificarea
produselor agroalimentare ecologice de catre organisme de inspectie si certificare –
persoane fizice si juridice din sectorul public si privat.
Elaborarea procedurilor de acreditare a organismelor de control se face de catre
Institutul de Bioresurse Alimentare (Hotararea de Guvern no. 677/2001), ca unitate
delegata a A.N.P.E din cadrul Minsterului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in
conformitate cu procedurile si normele comunitare (EN 45011)
In prezent nu exista date statistice oficiale cu privire la suprafetele cultivate si productiile
obtinute in sectorul de agricultura ecologica. Aceste date statistice vor putea fi
monitorizate in urma inregistrarii operatorilor la ANPE.
Romania nu are inca organizat sistemul de inspectie si certificare. Inspectia
unitatatilor/fermelor ecologice si eliberarea certificatelor de control se face in prezent de
organisme de control acreditate in U.E, sau care au echivalenta in U.E.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Adoptarea si implementarea cerintelor acquis-ului comunitar din acest sector se va face
astfel:
2002
- Elaborarea de catre Institutul de Bioresurse Alimentare-organismul de acreditare a
organismelor de inspectie si certificare - a procedurilor de acreditare a organismelor
de control (conform Art.9 al Regl.(CEE) no.2092/91)
- Ordin al Ministrului cu privire la Conditiile de acreditare a organismelor de inspectie
si certificare(conform Art.9 al Regl.(CEE) no.2092/91)
- Ordin al Ministrului privind Cerintele minime de inspectie si certificare si masurile de
precautie prevazute in cadrul regimului de control (conform Art.9 si Anexei III a
Regl.(CEE) no.2092/91)
- Infiintarea Organismelor de inspectie si certificare. (conform Art.9 Regl.(CEE)
no.2092/91)
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-

Ordin al Ministrului privind reguli specifice pentru etichetarea produselor
agroalimentare ecologice (conform Art.5 al Regl.(CEE) no.2092/91)
Intarirea capacitatii institutionale a ANPE prin creerea unei structuri regionale in
cadrul Directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara

2003 – 2006
- Elaborarea de reguli detaliate privind importul si exportul produselor agro-alimentare
ecologice. (conform Art. 11 al Regl.(CEE) no.2092/91)
- Elaborarea de reguli privind utilizarea semintelor si a materialului saditor obtinut prin
metode de productie ecologica. (conform Art.6 al Regl.(CEE) no.2092/91)
- Elaborarea de caiete de sarcini pe produs pentru sectorul vegetal, animalier si
apicultura
- Elaborarea de acte normative privind acordarea de subventii pe produs pentru
sectorul de agricultura ecologica
Pentru includerea Romaniei pe Lista tarilor terte care au echivalenta in U.E, in
conformitate cu Reglementarea Comisiei No.94/92/EEC, se are in vedere crearea unei
piete interne de produse agroalimentare ecologice, precum si a unui disponibil pentru
export prin:
• promovarea permanenta a conceptului de agricultura ecologica
prin institutii
specializate (Agentia Nationala de Consultanta Agricola, asociatii, fundatii, institute
de cercetari, universitati) precum si prin Ambasadele Romaniei din strainatate, prin
identificarea de potentiali investitori si oportunitati de colaborare in domeniu;
• infiintarea de ferme pilot cu suprafata optima specializate in agricultura ecologica;
• stadii de pregatire pentru: formatori, operatori, inspectori;
• crearea unei structuri nationale de cercetare in agricultura ecologica;
• sprijinirea producatorilor care trec de la agricultura traditionala la cea ecologica, pe
durata perioadei de conversie, inclusiv prin Programul SAPARD;
• delimitarea de areale ecologice.
Romania va prelua gradual acquis-ului comunitar, iar implementarea acestuia se va
realiza pana in anul 2006.
7. Statistica agricola
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta in intregime acquis-ul privind statistica agricola si nu solicita perioade
de tranzitie sau derogari.

Situatia actuala
Statistica oficială din România este coordonată de către Institutul Naţional de Statistică,
organ de specialitate al administraţiei publice centrale.
Funcţionarea statisticii oficiale în România este reglementată prin Ordonanta Guvernului
nr. 9/1992 cu modificarile ulterioare, care are la bază principiile autonomiei,
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confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi
raportului cost-eficienţă.
Pentru transpunerea în practică a acestor principii funcţionează Consiliul de Coordonare
a Activităţii de Statistică, constituit din reprezentanţi ai producătorilor de date statistice şi
diferitelor categorii de utilizatori ai statisticilor.
Actualul stadiu al armonizării statisticii româneşti cu standardele Uniunii Europene,
precum şi programele aflate în derulare pe următorii ani, permit realizarea obiectivului,
de conformitate deplină cu acquis-ul statistic pentru agricultura, până la data aderării.
Cu privire la statistica agricola se face referire si la Documentul de Pozitie al Romaniei
pentru capitolul 12, Statistica (CONF-RO 22/00).
Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar
Acţiunile pe termen scurt şi lung privind măsurile de adoptare si implementarea acquisului comunitar pe linie de statistică agricolă sunt prevazute în Hotararea de Guvern nr.
455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programul Guvernului pentru
perioada 2001-2004.
Pe termen scurt s-au initiat urmatoarele masuri:
-

constituirea reţelei de anchetatori statistici la nivel naţional. Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a emis Ordinul nr. 45 din 27.02.2001
privind înfiinţarea reţelei de statistică agricolă şi pescuit din cadrul Directiilor
pentru Agricultura si Industrie Alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti
- participarea,în 2001 si 2002 la realizarea de anchete statistice alături de
Institutul Naţional de Statistică (INS), în baza Programului de Cercetări
Statistice.
- pregătirea şi realizarea, împreună cu I.N.S., în anul 2002, a Recensământului
General Agricol, potrivit prevederilor H.G. nr. 920/1998 şi în conformitate cu
recomandărilor FAO
Pe termen lung, planul de armonizare totala a modulelor statistice , are urmatoarele
termene de realizare:
2003:
Utilizarea pământului
Statistica producţiei vegetale
Statistica animalelor
Industria alimentară
2004:
Structura şi tipologia fermelor agricole
Statistica pescuitului
2005:
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Statistica viticulturii
Statistica pomiculturii
Previziuni de recoltare “AGROMET”
•

Armonizarea Statisticii Agricole din România cu normele şi standardele Sistemului
Statistic European se va realiza cu sprijin comunitar printr-un proiect de infratire
institutionala la care participa INS, MAAP si Ministerul Agriculturii din Italia.

•

Prin proiectele pilot lansate de EUROSTAT (Biroul de statistica al Comunitatii
Europene), vor fi definitivate:
• ancheta structurală a exploataţiilor agricole;
• balanţe de aprovizionare la produsele agricole vegetale;
• statistica pescuitului;

• Prima anchetă structurală pilot s-a realizat la sfârşitul anului 2000 şi a cuprins
50.000 gospodării individuale ale populaţiei din 737 localităţi; 3700 unităţi cu
personalitate juridică care au ca principală activitate agricultura. Aceasta ancheta a avut
ca obiective definirea exploatatiei agricole ca unitate de observare statistica,
definitivarea nomenclatorului de produse agricole si alinierea partiala la continutul
Deciziei CE 98/377/98,.
• Anchete structurale periodice, conform prevederilor Deciziei
nr. 377/98 ale Comisiei, se vor realiza o dată la 2 ani (Hotararea de Guvern nr.
540/2001), iar recensamantul general agricol, o data la 10 ani.
In prezent, activitatea statisticii agricole este in responsabilitatea Institutului National de
Statistica si a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. MAAP preia anumite
componente statistice privind activitatea de colectare, validare si centralizare a datelor
statistice.
8. Reteaua de Informare Contabila Agricola (RICA)
(Reglementarea CEE nr.79/65, Reglementarea CEE nr. 2237/77, amendata de R
1837/2001, Reglementarea CEE nr.1859/82, Reglementarea CEE nr.1915/83,
Decizia nr.36/1990)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
S-a elaborat Planul de implementare a sistemului RICA in Romania, care prevede
realizarea a trei etape tehnice:
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a. crearea cadrului legislativ de baza, infiintarea centrelor judetene si regionale
RICA, desemnarea Organului de legatura, infiintarea Comitetului National,
instruirea specialistilor si fermierilor;
b. crearea cadrului legislativ necesar pentru stabilirea tipologiei comunitare a
exploatatiilor agricole
c. conceptualizarea sistemului informational de culegere si prelucrare a datelor
(stabilirea domeniului de observatie, esantionare si calcularea indicatorilor
inclusiv calcularea marjei brute standard );
La nivel central, functionarea Retelei Nationale de Informare Contabila Agricola se va
realiza prin Organul de legatura din Institutul National de Cercetari Economice –
Institutul de economie agrara din cadrul Academiei Romane si Ministerul Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor.
La nivel teritorial se vor infiinta 8 comitete regionale si 42 de birouri judetene de
contabilitate si gestiune agricola.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Pentru transpunerea completa a acquis-ului in domeniu, vor fi elaborate urmatoarele
acte normative, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene, si vor fi intreprinse
urmataorele masuri :
2003:
-

Ordonanata a Guvernului privind implementarea studiului de contabilitatea
fermei (Reglementarea CEE nr.1915/83)
Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru stabilirea tipului
de formular folosit in studiul de contabilitatea fermei (Reglementarea CE
nr.2737/77)
Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind infiintarea
Comitetului National pentru studiul de contabilitatea fermei (382R1859-OJL
205 din 13.07.82, p.5 si 383R1915-OJL 190 din 14.07.83, p.25)

2004:
-

Hotarare de Guvern privind crearea retelei pentru colectarea datelor
referitoare la veniturile si operatiunile comerciale ale exploatatiilor agricole
(Reglementarea CEE nr.79/65)

2004 - 2006:
- dotarea cu personal si tehnica de calcul a Retelei de Informare Contabila
Agricola, astfel incat sa devina operationala pana in 2006; crearea si
consolidarea campului de studiu, calcularea indicatorilor anuali tehnicoeconomici
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9. Produse non Anexa I (R 3448/93)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
In Romania nu exista un sistem distinct de separare a taxelor vamale ale produselor
agricole transformate in componenta agricola si componenta neagricola (industriala) si
nu se acorda restitutii la exportul acestor produse in functie de componentele de baza.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Datorita actualelor angajamente ale Romaniei in cadrul OMC, separarea taxelor vamale
pe cele doua componente nu se poate face decat in momentul aderarii, cand urmeaza a
fi preluat Tariful Vamal Comun.
Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Vamilor si Departamentul pentru
Comert Exterior si Promovare Economica vor fi responsabile pentru implementarea
acestui sistem la frontiera si vor asigura instruirea corespunzatoare a personalului.
Agentia de Plati si Interventie va administra sistemul de restitutii la export pentru
produsele Non-Anexa I, incepand cu anul 2007.
10. Ajutorul de Stat
Acceptarea acquis-ului
Romania a acceptat in intregime acquis-ul comunitar in domeniul concurentei si al
ajutorului de stat in vigoare la data de 31 decembrie 2000 prin Documentul de pozitie
pentru capitolul 6 Politica concurentei (CONF - RO29/00 si CONF – RO 5/01).
In concordanta cu pozitia adoptata la Capitolul 6, Romania accepta acquis-ul comunitar
privind ajutorul de stat pentru agricultura conform Art. 87 – 89 din Tratatul de la
Amsterdam, precum si in conformitate cu “Liniile directoare comunitare pentru ajutorul
de stat din sectorul agricol” (2000/C28/02).
Situatia actuala
Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, in vogoare de la 1 ianuarie 2000, defineste
ajutorul de stat in concordanta cu reglementarile comunitare si acopera criteriile de
transparenta si evaluare a compatibilitatii acordarii de ajutoare de stat continute de art.
87 si 88 ale Tratatului de la Amsterdam, indiferent de sectorul in care opereaza
beneficiarul de ajutor de stat.
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De asemenea, Legea nr. 143/1999 contine aspecte procedurale, precum:
-

obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei a unui nou ajutor de stat sau a
modificarii unui ajutor existent
examinarea notificarii
procedura de investigare din punct de vedere al efectelor asupra concurentei,
respectiv asupra mecanismelor concurentiale de pe piata interna sau asupra
aplicarii corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este
parte

Acestui regim de autorizare a acordarii ajutoarelor de stat de catre Consiliul Concurentei
in conformitate cu practica europeana se supune si acordarea ajutoarelor de stat pentru
agricultura, inclusiv in ceea ce priveste:
-

sprijinirea proiectelor de investitii
protectia mediului inconjurator
compensarea handicapurilor in zonele defavorizate
instalarea fermierilor tineri
inchiderea capacitatilor de productie, prelucrare si comercializare
incurajarea producerii si comercializarii de produse agricole de calitate
acordarea de sprijin tehnic in sectorul agricol sau pentru sectorul zootehnic,
etc.

Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si Hotararea de Guvern nr. 599/2000 privind
adoptarea procedurilor in aplicarea legii prevad – in concordanta cu practica europeana
in domeniu – obligativitatea inventarierii si monitorizarii ajutoarelor de stat de catre
Oficiul Concurentei, inclusiv a celor acordate agriculturii, si elaborarea pe aceasta baza
a unui Raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania.
In octombrie 2001 a fost transmis Comisiei Europene “Raportul privind ajutoarele de stat
acordate in Romania in perioada 1996 – 1999” si este in curs de elaborare Raportul
pentru anul 2000, pe baza inventarului actualizat al ajutoarelor de stat.
Conform prevederilor legii, Rapoartele anuale – aprobate de Guvernul Romaniei – se
transmit Comisiei Europene si cuprind un capitol distinct privind “ajutoarele de stat
pentru agricultura” care evidentiaza:
- volumul si tendinta ajutorului de stat pentru agricultura
- domeniile agriculturii care sunt beneficiare de ajutor de stat
- instrumentele financiare utilizate (prime, alocatii, subventionarea dobanzii,
garantii de stat, unele facilitati de natura fiscala) si dinamica acestora
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Romania a adoptat acquis-ul comunitar de baza in domeniul ajutorului de stat, inclusiv in
ceea ce priveste ajutoarele de stat acordate agriculturii, si a demarat procesul de
implementarea a acestuia.
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Avand in vedere strategia nationala adoptata in domeniul agricol si prevederilor Legii
exploatatiilor agricole, in perioada 2005 – 2006, va fi elaborat si adoptat, de catre
Consiliul Concurentei, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
un “Regulament privind ajutorul de stat in sectorul agricol” prin care se vor prelua
criteriile care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat conform “Liniilor
Directoare comunitare pentru ajutorul de stat din sectorul agricol” (2000/C28/02).
11. Diverse
a) Organizarea comuna de piata pentru anumite produse listate in Anexa II a
Tratatului (Reglementarea Consiliului nr. 827/68)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Produsele incluse in Anexa R827/68 (Reglementarea Solde) nu fac subiectul unei
legislatii specifice, pentru aceste produse fiind aplicat regimul comercial general si, daca
este cazul, prevederile acordurilor internationale la care Romania este parte.
In relatiile comerciale cu alte state, Romania nu poate introduce taxe cu efect echivalent
taxelor vamale si restrictii cantitative sau oricare alte masuri echivalente, situatie care
este in conformitate cu prevederile R 827/68.
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate propune Guvernului masuri
specifice de salvgardare in cazul in care se constata perturbari serioase ale pietei sau
posibilitatea ca acestea sa apara, prevedere conforma cu R 827/68.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Dupa aderare, Romania va aplica prevederile R 827/68.
b) Distribuirea gratuita a alimentelor din stocurile de interventie
(Reglementarea Consiliului nr. 3730/1987)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Romania nu are legislatie echivalenta.
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Adoptarea si implementarea acquis-ului
Dupa aderare, Romania va aplica prin Agentia de Plati si Interventie prevederile
R3730/1987.
c) Regiuni ultra-periferice
(Decizia Comisiei 687/89, Decizia Consiliului 314/91, Decizia Consiliului nr. 315/91)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu.
Situatia actuala
Romania nu are legislatie echivalenta.
Implementarea acquis-ului
Romania nu are regiuni ultra-periferice deci nu este necesara crearea unui sistem
specific pentru implementare.
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B. ORGANIZAREA COMUNA DE PIATA
1. Culturi arabile (cereale, oleaginoase, culturi proteice)
(Reglementarile nr.1766/1992 si nr.1251/1999 si alte reglementari relevante)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in acest domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Cadrul de functionare a pietei comunitare in sectorul culturilor arabile este stabilit prin
peste 80 de reglementari care vor fi aplicate in totalitate la momentul aderarii Romaniei
la Uniunea Europeana.
Sistemul de interventie si cel de import-export poate fi aplicat la momentul aderarii si nu
sunt necesare perioade de tranzitie sau derogari. Structura institutionala priveste
introducerea Sistemului Integrat de Administrare si Control (IACS), Agentiei de Plati si
Interventie.
Romania solicita o suprafata totala de 6.891.100 ha ca suprafata de baza, pentru
care sa beneficieze de schema de plati directe (R 1251/99).
Calculul suprafetei de baza s-a facut conform Reglementarii 1251/99, avand in vedere
suprafata medie cultivata in perioada de referinta 1989 –1991 si productia medie/ha,
obtinuta in perioada 1986 – 1991, respectiv 3 087 kg/ha.
Suprafata de baza solicitata este unica, nediferentiata pe regiuni functie de randamentul
mediu, suprafata irigata avand o pondere redusa.
De asemenea, avand in vedere ca porumbul ocupa cea mai mare suprafata in cadrul
cerealelor si ca productiile medii ale acestei culturi nu difera semnificativ de productiile
medii ale celorlalte cereale, nu s-a stabilit o suprafata de baza diferentiata pentru
porumb.
Suprafata de baza solicitata cuprinde urmatoarele culturi: cereale total, leguminoase si
oleaginoase total, in si canepa pentru fibra (exclusiv suprafata ocupata de cultura
orezului)
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Anul

Suprafata
mii ha
7431,4
6472,7
6769,2
6891,1

1989
1990
1991
Media
Anul

Productia medie la hectar
Kg/ha
3179
2823 – exclus
3270 - exclus
3063
3020
3087

1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
Media

Datele din cele doua tabele (calculate conform R 1251/99) nu prezinta diferente
semnificative fata de situatia curenta. (Situatia privind evolutia culturilor arabile in
perioada 1986 – 2001 este prezentata in Anexa 1).
Situatia actuala
Romania detine 14,8 milioane ha teren agricol, din care 9,37 milioane ha teren arabil,
culturile de cereale, oleaginoase si proteice reprezantand aproximativ 75% din terenul
arabil.
Ponderea productiei vegetale a variat in perioada 1989 – 2000 intre 53% si 63% din
volumul productiei agricole globale, productia totala situandu-se intre 12 si 22 milioane
tone. Fluctuatiile inregistrate s-au datorat faramitarii exploatatiilor agricole prin aplicarea
legislatiei privind retrocedarea proprietatii funciare, functionarii incipiente a pietei
funciare, care fac improprie utilizarea mecanizarii, tehnologiilor si practicilor agricole
corespunzatoare, deteriorarii sistemului de irigatii, precum si conditiilor meteorologice
nefavorabile.
Liberalizarea preturilor produselor industriale (1992-1993) inaintea liberalizarii preturilor
produselor agricole (1997) a avut o influenta puternica asupra sectorului.
Unitatile de depozitare au fost privatizate, sistemul de comercializare este privatizat,
cerealele sunt vandute pe piata pe baza de licitatii sau direct pe pietele din mediul urban
si rural.
Productia sectorului privat reprezinta aproximativ 85% din productia totala, principalele
culturi fiind porumbul, graul, secara, orzul si orzoaica, ovazul, floarea soarelui, mazarea,
soia.
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Din cadrul sectorului de productie a cerealelor, oleaginoaselor si culturilor proteice,
cerealele sunt principala cultura (92 %), urmate de oleaginoase (7,6 %) si de culturi
proteice (0,4 %)
Productiile medii la ha, la cereale, au variat in general intre 2500 - 3200 kg / ha in ultimii
zece ani, preturile inregistrate variind intre 80 - 120 Euro / tona. Consumul intern de
cereale se situeaza intre 14 - 18 milioane tone / an, din care circa 4 milioane tone pentru
consum uman si 10 - 14 milioane tone / an pentru hrana animalelor.
Exporturile de cereale au atins niveluri de circa 1 milion de tone / an iar importurile de
0,5 - 1 milion de tone / an, cu variatii de la an la an functie de productiile realizate.
Oleaginoasele cultivate (floarea soarelui, soia, rapita), reprezinta 9 % din suprafata
arabila, cu productii medii de 1100 - 1200 kg / ha. Este un sector dinamic cu posibilitati
certe de crestere a productiei de la nivelul actual de 1-1,5 milioane tone / an la peste 2
milioane tone / an. Exporturile de oleaginoase si produsele de procesare (uleiuri si
sroturi proteice), s-au situat la urmatoarele nivele:
- floarea soarelui plus rapita - 100 - 500 mii tone / an;
- ulei de floarea soarelui, soia si rapita - 100 - 150 mii tone / an;
- srot de floarea soarelui - 150 - 190 mii tone / an.
Importurile de oleaginoase si produse procesate au avut urmatoarea variatie:
- soia - 60 - 110 mii tone / an;
- srot de soia - 80 - 130 mii tone / an;
- uleiuri diferite - 15 - 20 mii tone / an.
Plantele proteice, respectiv, mazarea si fasolea, sunt cultivate pe 45 - 60 mii ha,
Productiile medii la ha variaza intre 1000 - 1500 kg / ha.
In Romania exista o piata liberalizata si cu forme de sprijin (sprijin direct pentru input-uri,
prime pentru grau, prime la export aplicate in perioada 1999-2000), decuplate de
productie si in curs de adaptare, dupa modelul celor aplicate in Uniunea Europeana.
In anul 2000, sprijinul statului s-a materializat in:
-acordarea unui sprijin direct producatorilor agricoli prin alocarea sumei de 1,0 milion lei
pentru fiecare ha de teren cultivat, cu respectarea normelor tehnologice agricole.
-subventionarea pana la 50 %
a achizitionarii semintelor certificate necesare
insamantarilor;
-subventionarea cu 55% a achizitionarii tractoarelor si masinilor agricole din productie
interna.
Incepand cu anul 2002, in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001
privind exploatatiile agricole, exploatatiile agricole vor beneficia de facilitati financiare,
similare celor practicate in Uniunea Europeana, prin acordarea subventiilor pe produs.
Liberalizarea completa a pietei interne pentru culturile arabile s-a realizat prin adoptarea
Legii nr.21/1996 (prin care s-a asigurat liberalizarea preturilor pe piata interna, sistanduse orice interventie a statului).
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Comertul exterior cu cereale nu este supus nici unei restrictii. Nivelul taxelor vamale
MFN se stabileste anual, iar in cadrul acordurilor de comert liber incheiate sunt aplicate,
pentru unele tipuri de cereale, reduceri de taxe vamale in cadrul unor contingente
tarifare sau pentru cantitati nelimitate (in relatia cu Uniunea Europeana si cu tarile
CEFTA).
In baza Legii nr.18/1991, completata cu Legea nr.1/2000 s-a facut restructurarea
proprietatii funciare. Acest proces se va incheia pana la finele anului 2004. Ca rezultat,
intreaga agricultura va fi privatizata, cu peste 4 milioane de proprietari si cca. 40
milioane de parcele agricole.
Au fost privatizate unitatile de depozitare, cerealele si oleaginoasele fiind comercializate
pe piata, pe baza licitatiilor sau direct pe pietele producatorilor din mediul urban si rural.
A fost privatizat intregul lant de procesare, transport si comercializare.
In privinta sistemului informational, prin Planul Statistic Agricol National se realizeaza
armonizarea sistemului statistic romanesc cu cel practicat in Uniunea Europeana pana
in anul 2006.
A fost adoptata Legea nr.7/1996 privind cadastrul, modificata si completata cu
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001. Realizarea cadastrului se asigura de
catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie ca institutie centrala, sub
autoritatea Ministerului Administratiei Publice si oficiile teritoriale ale acestuia.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Sistemul de interventie – Agentia de Interventie (Reglementarea CE nr. 2131/1993;
Reglementarea CE nr.824/2000); Regimul de import – export (Reglementarile CE
nr. 1162/95 si nr. 211/2000)
In prezent, in Romania nu se aplica un sistem de interventie la cereale. Piata cerealelor
este libera, atat din punct de vedere al preturilor cat si al operatiilor de preluare, stocare,
vanzare, cumparare si regimului de import-export. Obiectivul prioritar este crearea unei
piete competitive a cerealelor.
Standardul Profesional nr. 824/2000 privind indici de calitate pentru cerealele preluate
de catre Centrele de interventie si metodele de analiza pentru determinarea calitatii a
fost adoptat si difuzat agentilor economici pe filiera. Standardul transpune in totalitate
prevederile Reglementarii CE nr. 824/2000 si va fi aplicat in momentul intrarii in
functiune a sistemului de interventie.
Au fost identificate 57 de depozite care pot deveni centre de interventie in conditiile
impuse de Reglementarea CE nr.2273 / 93.
Centrele de interventie se stabilesc in principalele regiuni cultivatoare de cereale, cu
capacitati de stocare care depasesc cu mult cererea locala si care dispun de
echipamente tehnice de preluare, manipulare,descarcare. Multe dintre acestea necesita
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operatiuni de modernizare si re-tehnologizare.Centrele respective dispun de facilitati de
transport pe calea ferata sau auto. Capacitatea totala de stocare a acestora este de 2,7
milioane tone.
In anul 2002, prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, Societatea
Nationala a Produselor Agricole, va fi desemnata pentru implementarea programului de
introducere a elementelor tehnice si legislative legate de functionarea sistemului de
interventie in Romania. Aceasta va deveni parte componenta a viitoarei Agentii de Plati
si Interventie.
Agentia de Plati si Interventie, in ceea ce priveste sistemul de interventie, va fi
responsabila cu monitorizarea preturilor si pietei, cumpararea si stocarea publica si va
opera un sistem de control al vanzarii si stocurilor, precum si al destinatiei produselor
din interventie.
In perioada 2004-2006, componenta de interventie a Agentiei se va organiza in structura
sa centrala si teritoriala, vor fi elaborate normele interne de functionare a acesteia, se va
proceda la angajarea si instruirea personalului si dotarea cu echipamente, astfel incat in
anul 2006 Agentia sa devina complet operationala.
Agentia de Plati si Interventie - prin departamentele specializate de control tehnic,
juridic, de executie, va stabili modalitatile concrete de operare a sistemului de
interventie.
In perioada 2001-2002, vor fi adoptate urmatoarele acte normative:
2001:
- Legea privind organizarea si functionarea pietelor agricole si alimentare in Romania
- Legea exploatatilor agricole si Normele metodologice si Normele tehnice de aplicare
- Hotarare de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicarea Ordonantei
de Guvern nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor
oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificarile si completarile
ulterioare.
2002:
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru infiintarea Comisiei de
licentiere a depozitelor - Regulament de organizare si functionare a comisiei
- Ordin comun al ministrului agriculturii si ministrului finantelor publice pentru aprobarea
cuantumului taxei pentru licentierea depozitelor destinate acoperirii cheltuielilor
normale pentru emiterea licentei
- Ordin al ministrului agriculturii pentru aprobarea “Instructiunilor si normelor de licentiere
si inspectie a depozitelor”;
- Hotarare de Guvern privind organizarea sistemului national de gradare a cerealelor
si oleaginoaselor;
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea “Manualului
de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase”
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-

Hotarare de Guvern pentru aprobarea sprijinului direct al statului prin acordarea de
subventii pe produs producatorilor agricoli care cultiva, exploateaza terenuri agricole
si valorifica pe piata produsele obtinute in anul 2002
Legea creditului agricol;
Legea privind asigurarea culturilor agricole si a efectivelor de animale impotriva
factorilor de risc.

Controlul Sistemului de sprijin al producatorilor pentru anumite culturi arabile
(Reglementarea CE nr.1251/1999).
Organizarea Sistemului Integrat de Administrare si Control este necesara pentru
aplicarea shemei de plati directe. Date privind organizarea IACS sunt prezentate la
capitolul respectiv.
2. Produse care nu sunt destinate consumului uman
(amidon din cartofi, furaje uscate)
Amidon din cartofi (Reglementarile CE nr.1252/1999 si nr.1868/1994)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioada de tranzitie.
Romania solicita alocarea unei cote anuale de amidon de cartofi de 4 000 tone.
In Romania exista capacitati de prelucrare de peste 20 000 tone/an amidon.
Datorita influentei cererii pietei si a costurilor de productie, in prezent productia de
amidon se obtine din porumb, aceasta variind in ultimii doi ani intre 12 000 tone/an 15000 tone/an si beneficiind de o piata interna in crestere si posibilitati de export.
In perioada 2004 – 2006, ca urmare a cresterii productiei de cartofi, se creeaza conditii
pentru producerea amidonului din cartofi.
De asemenea, se asteapta ca prin dezvoltarea si modernizarea industriilor utilizatoare
(industria hartiei, industria alimentara, farmaceutica) de amidon de cartofi sa existe o
cerere mai ridicata pentru acest produs.
Pe acesta baza se estimeaza ca productia de amidon din cartofi care se va realiza dupa
2006 va fi de 4 000 tone/an.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Agentia de Plati si Interventie va aplica dupa aderare mecanismele comunitare de
acordare a platilor compensatorii.
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In domeniul analizei calitatii amidonului din cartofi, in prezent exista un numar de 3
standarde internationale si 4 standarde europene adoptate ca standarde romane.
De asemenea exista un numar de 8 standarde pentru produs, care urmeaza a fi
armonizate cu legislatia europeana.
Furaje uscate
(Reglementarile CE nr. 603/1995 nr. 684/1995, nr.1347/1995, nr. 785/1995, nr.
620/1996, nr. 676/1999)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita:
-

alocarea unei cote anuale de 500 000 tone furaje uscate

Pentru realizarea furajelor de volum, Romania dispune de cultivarea in teren arabil a
unei suprafetei de 1 – 1,2 milioane hectare si de aproximativ 4,9 milioane hectare pajisti
naturale.
Romania are potential de productie a cantitatii de furaj masa verde, pentru a realiza cota
solicitata de 500.000 tone furaj uscat artificial, conform prevederilor Reglementarii
603/1995, la sortimentul inscris la codul 12149091, cu denumirea de fainuri si granule
de lucerna uscata artificial si macinata.
In anul 2000, suprafata cultivata cu plante furajere a fost de 1083,3 mii hectare, cu o
productie de masa verde de 13,3 milioane tone, din care culturile leguminoase
reprezinta: lucerna 323,1 mii hectare, cu o productie de 5,2 milioane tone masa vede si
trifoi 137,6 mii hectare, cu o productie de 2,0 milioane tone masa verde.
In urmatorii ani, prin aplicarea de masuri de sprijin pentru aceste culturi, se prevede pe
termen scurt, cresterea ponderii plantelor furajere leguminoase perene in structura
culturilor furajere de la 41% la 50 – 55%, iar pe termen lung, realizarea unei productii
corespunzatoare obtinerii unei cantitati de 500000 tone furaj uscat.
-

alocarea unei cote anuale de 250000 tone furaj uscat in alt mod si macinat
(1214 90 99)

Din total masa verde (lucerna si trifoi) 9350800 tone/an, echivalent a 2,0 milioane tone
de fan/an, se vor realiza 250000 tone furaj uscat (1214 90 99) in alt mod si macinat.
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Situatia actuala
In perioada 1970 – 1980, au functionat in 42 de localitati instalatii pentru deshidratarea,
macinarea si granularea furajelor verzi, cu o capacitate proiectata de uscare de 3500
tone/an. Productia maxima realizata in 1979 a fost de 480000 tone/an.
Incepand cu anul 1982, datorita consumurilor mari de energie a instalatiilor, 90% dintre
acestea au fost trecute in conservare, restul functionand pana in anul 1992.
In prezent productia de furaje verzi se utilizeaza ca atare (masa verde) pentru hrana
animalelor sau conservata sub forma de fan (uscat natural la soare).
In perioada 1994 – 2000, media suprafetelor cultivate cu lucerna este de 336 120 ha, cu
o productie medie totala de masa verde a fost de 6.929,5 mii tone/an.
In aceeasi perioada, 1994 – 2000, media suprafetelor cultivate cu trifoi a fost de 133,9
mii ha, cu o productie medie totala de masa verde de 2421,3 mii tone/an.
Total masa verde (lucerna si trifoi) 9.350.800 tone/an, echivalent a 2,0 milioane tone de
fan.
Strategia de dezvoltare a productiei de furaje si nutritiei animale, prevede masuri
pentru :
- comasarea suprefetelor cultivate cu leguminoase perene in apropierea
instalatiilor de deshidratare artificiala
- imbunatatirea structuriii culturilor furajere in vederea asigurarii sortimentale a
furajelor prin cresterea ponderii leguminoaselor perene pana la 60 – 65%, a
furajelor pentru insilozarea la 15 – 20% si a radacinoaselor la 5%
- finantarea de proiecte pentru repunerea in functiune a instalatiilor de deshidratare
a furejelor verzi din fabricile existente
- sprijinirea, prin Programul SAPARD, a investitiilor noi si dotarea cu utilaje pentru
deshidratarea furajelor
A fost elaborat Programul National de punere in valoare a suprafetelor de pajisti din
Romania, care are ca obiectiv sporirea cantitativa si calitativa a productiei totale de
masa verde prin masuri specifice si actiuni tehnologice.
Exista interes al producatorilor privati pentru infiintarea, in perioada 2002 – 2006, de
unitati de procesare a furajelor verzi.
2002 – 2006
Aplicarea de masuri de sprijin direct a producatorilor agricoli, cultivatori de plante
furajere pentru achizitionarea de seminte selectionate.
Adoptarea si implementarea acquis-ului

36

2002 - Legea Zootehniei care are prevederi privind producerea furajelor deshidratate
artificial sau natural.
2003 – Hotarare de Guvern pentru reglementarea pietei furajelor uscate (R 603/1995)
2004 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind reguli detaliate de
aplicare a cerintelor de organizare a pietei furajelor uscate (R 785/1995, 620/1996, si
676/1999).
3. Orez
(Reglementarea CE nr.3072/1995)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioada de tranzitie.
Romania solicita, in baza Reglementarii CE nr. 3072/1995, o suprafata totala de
17000 ha de orez pentru determinarea suprafetei de baza, pentru care sa
beneficieze de plati compensatorii.
Calculul suprafetei solicitate s-a facut conform cerintelor Reglementarii nr. 3072/1995,
luand in considerare perioada de referinta 1990 – 1994 pentru care media suprafetelor
cultivate cu orez este de 17000 ha.
In Romania s-au facut investitii pentru amenajarea a 50000 hectare cu orez, in judetele
Braila, Ialomita, Timis si Calarasi.
Amenajarile orezicole sunt de tip ameliorativ, avand ca scop valorificarea solurilor slab
productive si ameliorarea solurilor salinizate si alcalinizate. Exploatarea partiala sau
deloc a acestor amenajari duce la extinderea procesului de salinizare pe suprafete
limitrofe (dupa trei ani de neexploatare aceste amenajari revin la modul de folosinta
initial, fara nici un potential agricol).
Suprafata cultivata cu orez in anul 2001 a fost de 1200 ha, scaderea datorandu-se
suprimarii sprijinului acordat sectorului si concurentei importurilor.
Productia interna din ultimii ani acopera aproximativ 3% din consumul intern, situat la un
nivel de 80000 tone.
Programul national de redresare si dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si
padurilor prevede reabilitarea sectorului, pe baza urmatoarelor considerente:
- Orezul reprezinta singura planta premergatoare pentru alte culturi pe soluri
saraturate, ameliorate si in curs de ameliorare. Solurile ameliorate in orezarii sunt
favorabile producerii de seminte pentru toate culturile, in special pentru porumb si
floarea soarelui, intrucat asigura spatial de izolare.
- Orezul poate asigura integrarea productiei (productie, depozitare, prelucrare si
valorificare).
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-

Cultura orezului este o cultura supertehnica; avand o traditie in acest domeniu in
Romania, s-au format specialisti si alte categorii de forta de munca de inalta
calificare care pot exploata permanent amenajarile existente.
Amenajarile existente au o dotare tehnica satisfacatoare (nivelatoare prevazute
cu laser, masini de erbicidat, tractoare si combine cu senile, etc) precum si dotari
de prelucrare a orezului (magazii, depozite, rizerii, uscatoare, etc).

In acest scop, este prevazut ca, in perioada 2002 – 2004, sa se acorde un sprijin in
valoare totala de peste 450 miliadre lei pentru reamenajarea de orezarii.
Politica de reabilitare a culturii de orez prevede, pentru perioada 2002 – 2007,
repunerea in functiune a amenajarilor existente pe o suprafata de baza de 17000 ha, cu
obtinerea unei productii anuale de 60000 tone.
Situatia actuala
In Romania nu exista o politica speciala de pret la orez, pretul fiind liber negociabil, fara
interventia statului.
Standardele in vigoare pentru orez nu sunt armonizate cu cele comunitare, urmand a fi
adaptate acestora in perioada 2004 - 2006, iar aplicarea mecanismului de sustinere din
Uniunea Europeana se va face dupa aderarea Romaniei prin Agentia de Plati si
Interventia.
4. Zahar
(Reglementarea nr. 1260/2001 si alte reglementari relevante)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta in intregime acquis-ul comunitar in vigoare la data de 31 decembrie
2000, nu solicita nici perioade de tranzitie.
Romania nu produce izoglucoza.
Romania solicita (conform Reglementarii CE nr.1260/2001), o cota de zahar de 500
mii tone/an zahar alb si nu solicita cota de izoglucoza.
Cantitatea de 500 mii tone zahar reprezinta necesarul de consum intern anual si asigura
un venit sigur producatorilor de sfecla din zonele de cultura specializate.
Urmatoarele considerente au stat la baza stabilirii nivelului cotei solicitate:
• Potential agrotehnic bun si conditii climaterice favorabile acestei culturi
• Referinta istorica in acest domeniu - productia Romaniei inainte de 1989, s-a situat in
mod curent la un nivel de 500 mii tone/an
• Existenta unui cadru legislativ (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001
privind exploatatiile agricole) care va permite in perioada 2002-2005 crearea
conditiilor de practicare a unor tehnologii moderne de cultura a sfeclei de zahar.
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•
•
•
•
•
•

•

Acesta, coroborat cu programele prioritare de sustinere a culturii sfeclei de zahar,
Strategia produsului pe termen mediu si scurt, va conduce la reabilitarea sectorului
la nivelul parametrilor traditionali
Cresterea calitatii si randamentului productiei de sfecla de zahar, odata cu cresterea
ponderii plantelor tehnice la nivelul optim de structura de productie va asigura
conditiile practicarii asolamentelor si a unei agriculturi moderne
Organizarea si managementul exploatatiilor agricole corespunzator cerintelor
moderne privind productivitatea si eficienta economica
Capacitatea culturii de sfecla de zahar de a valorifica superior terenurile situate in
zonele de favorabilitate agrofitotehnica medie (terenuri situate in zona a III-a de
favorabilitate) si asigurarea unor venituri garantate cultivatorilor din aceste zone
Stabilizarea familiilor din mediul rural prin reinsertia noilor proprietari de terenuri in
filiera producerii zaharului
Existenta unui personal calificat capabil sa asigure cresterea productiei agricole pe
baza aplicarii tehnicii, tehnologiilor si managementului modern
Existenta unor capacitati de productie capabile sa industrializeze cantitatea de sfecla
de zahar corespunzatoare asigurarii necesarului de consum intern de zahar si a
personalului calificat. Capacitatea zilnica de prelucrare este de 47500 tone de sfecla
de zahar, acestea asigurand o cantitate totala de zahar prelucrata de 3800 mii tone
sfecla pe an. Indicii de utilizare intensiva a capacitatilor de productie si dotarea
existenta a fabricilor permit cresterea capacitatii nominale de prelucrare cu 20% si a
duratei normate a campaniei de industrializare cu 20 de zile, existand conditiile de
prelucrare a unor cantitati mai mari de sfecla de zahar.
Cresterea ponderii capitalului privat in acest sector (in prezent existand 16 fabrici de
zahar, din care 15 privatizate) si a interesului investitorilor in modernizare si
reducerea consumurilor materiale si energetice.

Situatia actuala
Suprafata cultivata cu sfecla de zahar in anul 1989 a fost de 255,9 mii ha, in perioada
1990 – 2000 inregistrandu-se o scaderea a acesteia la 179,9 mii ha in 1992, 135,9 mii
ha in 1996 si 48 mii ha in 2000.
Productia totala de sfecla de zahar, a fost de 6771,1 mii tone in 1989, 2896,7 mii tone in
1992, 2848,2 mii tone in 1996 si 1414,9 mii tone in anul 1999. In anul 2000, ca urmare a
scaderii suprafetei cultivate, productia obtinuta a fost de 666,9 mii tone.
Productia de zahar alb obtinut din sfecla de zahar a fost de 54,3 mii tone in anul 2000
fata de 118,0 mii tone in anul 1999.
Romania are in vedere cresterea graduala a suprafetelor cultivate cu sfecla de zahar
pana la 110 mii hectare, cresterea randamentului de zahar la hectar, la 2,9 in 2004 si
respectiv 3,3 in 2006, astfel incat, in anul 2006, productia interna sa acopere necesarul
de consum.
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Programele prioritare de redresare a sectorului si Strategia produsului, elaborata de
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in colaborare cu partenerii sociali
(Patronatul Zaharului din Romania si Federatia Natioanala a Cultivatorilor de Sfecla de
Zahar) au ca obiective principale:
• cresterea competitivitatii tehnologice a materiei prime si a filierei de transformare;
• cresterea veniturilor agricultorilor prin practicarea unei agriculturi performante;
• asigurarea necesarului de consum de zahar din productia interna.
Comertul cu zahar este complet liberalizat nefiind supus restrictiilor.
Acordurile internationale la care Romania este parte in acest domeniu sunt:
- Acordul de Comert Liber dintre Romania si Republica Moldova
- Acordul privind Sistemul Global de Preferinte Comerciale intre tarile in curs de
dezvoltare (SGPC)
- Protocolul privind negocierile intre tarile in curs de dezvoltare (P 16)
- Acordul de Asociere European
- Acordul Central European de Comert Liber (CEFTA)
Taxele vamale aplicate de o maniera erga omnes pentru anul 2001 sunt:
-45% pentru zaharul rafinat;
-25% pentru zaharul brut
Prin Acordul de Liber Schimb cu Republica Moldova si in cadrul Sistemului Global de
Preferinte Comerciale au fost acordate scutiri de taxe vamale la importul de zahar
originar din aceste tari.
La importul din UE si unele tari membre CEFTA (Polonia si Cehia) contingente tarifare
cu taxe vamale preferentiale.
Angajamentele Romaniei in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului pentru zahar
prevad reducerea in transe anuale egale a subventiilor la export cu 24% si a taxelor
vamale de import consolidate cu 9%, in timp de 10 ani de la punerea in aplicarea a
rezultatelor Rundei Uruguay. (Anexa 2)
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Hotararea de Guvern nr. 440/2001 pentru modificarea si completarea H.G. 12/2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in
structura Directiei politici si strategii in productia vegetala a fost organizat Biroul cultura
sfeclei de zahar.
A fost constituita, in anul 2001, Organizatia inter-profesionala nationala “Zaharul”, prin
adoptarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2000, privind organizatiile interprofesionale de
produse agroalimentare, aprobata si completata prin Legea nr. 41/2001. Aceasta
organizatie a fost recunoscuta de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin
emiterea avizului nr.1/2001.
Pentru asigurarea armonizarii complete a legislatiei romanesti cu acquis-ul comunitar,
Romania va adopta si implementa o serie de acte legislative insotite de masuri de
constructie institutionala adecvate, respectiv consolidarea administratiei centrale si
teritoriale.
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Ordonanta de Urgenta nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si
comercializarii alimentelor creaza cadrul necesar elaborarii de reglementari specifice
privind comercializarea alimentelor pe piete organizate.
Masuri care vizeaza organizatiile din filiera zaharului:
2001 – Organizatia inter-profesionala nationala “Zaharul” din Romania a elaborat
Proiectul de acord interprofesional armonizat cu Reglementarea CEE 1260/2001-Anexa
3; Acordul contine in Anexe - Scala de conversie privind cresterile si reducerile aplicate
pretului sfeclei de zahar functie de continutul de zahar si Contractul tip care se incheie
intre cultivatori si procesatori
2001 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind recunoasterea
Acordului interprofesional (obligativitatea incheierii contractelor de pre-insamantare intre
cultivatorii de sfecla de zahar si fabricanti) conform Reglementarii CEE nr. 1260/2001,
cu aplicare din campania 2002
Masuri care vizeaza calitatea:
-

Ordin comun nr. 180/374/398/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor,
al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii si al ministrului sanatatii si familiei
care stabileste calitatea tip pentru produsele de baza din industria zaharului - zahar
alb, zahar brut si melasa (Reglementarea CEE nr. 793/72 ce stabileste calitatea
pentru zaharul alb, Reglementarea CEE nr. 431/68 ce stabileste calitatea tip pentru
zaharul brut sau R CE 1260/2001, Anexa I, pct. 1 si 2 si Reglementarea CEE nr.
785/68 ce stabileste calitatea tip pentru melasa)

-

Ordin comun nr. 124/297/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al
ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea normelor referitoare la denumirea,
definirea, descrierea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului
uman, care transpune Directiva Consiliului European nr. 73/473.

-

Ordin comun nr. 130/300/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si
ministrului sanatatii si familiei care cuprinde norme cu privire la metode de analiza
pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman, si transpune cerintele
Directivei Consiliului 79/796/1979 cu privire la metodele de analiza comunitare
pentru testarea anumitor zaharuri destinate consumului uman.

2001 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor cu privire la calitatea
standard a sfeclei de zahar, care va prelua cerintele Reglementarilor CE nr. 1260/2001.
2002 – Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind metodele de
analiza ale zaharului – armonizat cu Reglementarea 1265/69.
Masuri pentru implementarea statisticii in domeniu, pentru a asigura raportarea la
momentul aderarii, a informatiilor catre Comisia Europeana, conform Reglementarii CEE
nr. 779/96.
41

2002-Hotarare de Guvern privind obligativitatea raportarii datelor statistice, conform
Reglementarii CEE nr.779/96. Implementarea se va realiza gradual, pana in 2006.
• stabilirea raportarii datelor pe an comercial
• raportarea datelor referitoare la productia de zahar rafinat din sfecla si brut si a
stocurilor pe an de piata, de doua ori pe an, pentru intocmirea balantei zaharului,
provizorie si definitive
• raportarea lunara a stocurilor de zahar si melasa
• raportarea importului de zahar brut
• raportarea importului si exportului de produse care contin zahar
-etape necesare: intocmirea nomenclatorului de produse si stabilirea
coeficientilor de transformare in echivalent zahar alb.
Intocmirea balantei provizorii si definitive pentru zahar conform modelului din UE,
respectiv din Reglementarea CEE nr.779/96.
In perioada 2004 – 2006, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Agentia de
Plati si Interventie vor intreprinde masurile necesare pentru gestionarea si functionarea:
- mecanismului producerii si utilizarii zaharului
- sistemului de subventii pentru zaharul achizitionat de industria chimica
- sistemului subventiilor pentru exportul de zahar si a produselor care contin zahar
- ajutoarelor pentru rafinarea zaharului brut
- receptionarii si transmiterii la Comisia Europeana a ofertelor de adjudecarea
exporturilor
- impreuna cu oficiile vamale, gestionarea exportului de zahar C corespunzator
urmatoarelor operatii: interventie prin cumparare, restitutii la export, licente de
import- export
In perioada 2002 – 2006, Biroul se va consolida cu personal instruit si va fi dotat
corespunzator, astfel incat acesta sa fie in masura sa indeplineasca, ca principale
atributii, urmatoarele:
- elaborarea strategiei in domeniu, in colaborare cu partenerii sociali, transpunerea
in legislatia nationala a cerintelor comunitare
- stabilirea regulilor de aplicare a legislatiei transpuse
- implementarea, prin Directiile generale judetene, a politicii in domeniu
- elaborarea normelor si procedurilor administrative pentru implementarea
mecanismelor comunitare
5. Culturi de fibra
In si canepa
(Reglementarea CE nr. 1251/1999 privind infiintarea unui sistem de sprijin pentru
producatori la unele culturi arabile, amendata prin Reglementarea Consiliului
nr.1672/2000, care include si inul si canepa si Reglementarea CE nr. 1673/2000 cu
privire la organizarea comuna de piata pentru in si canepa cultivate pentru fibra)
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Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in acest domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita introducerea in anexa “A” - Reglementarea nr. 1164/1989,
amendata de R 2316/99, a soiurilor romanesti de in pentru fibra, iar in Anexa “B” a
soiurilor romanesti de canepa pentru fibra, astfel:
- Soiuri romanesti de in fibra: Carolina, Codruta, Daniela, Ina, Madaras, Mures,
Rolin si Selena
- Soiurile romanesti de canepa pentru fibra: Fibramulta 151, Irene, Lovrin 110,
Secuieni 1
in conditia in care acestea se incadreaza in continutul de 0,2% THC
Soiurile de in si canepa solicitate a fi introduse sunt obtinute in cadrul cercetarii agricole
romanesti. .
Aceste soiuri au fost testate in cadrul Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea
Soiurilor in diferite zone de cultura din tara pe parcursul a 2 –3 ani. In baza rezultatelor
obtinute: productie, adaptabilitate, rezistenta la boli si daunatori, procent ridicat de fibra,
rezistenta la cadere, uniformitatea lanului, rezistenta la prelucrare, soiurile propuse au
fost omologate si inregistrate in Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din
Romania.
Romania solicita o cantitate nationala garantata de 8876 tone/an de fibre de in si
canepa, conform Reglementarii 1673/2000, impartita astfel:
750 tone/an fibre lungi de in
8126 tone fibre scurte de in si fibre de canepa
Romania are traditie in cultivarea plantelor textile si exista conditii de favorabilitate
pentru aceste culturi.
Vor fi extinse suprafetele cultivate cu in si canepa. In perioada 2002 – 2005, strategia
sectoriala prevede cresterea suprafetelor cu aceste culturi, astfel incat in aceasta
perioada, suprafata cultivata sa creasca de la 4 mii ha in 2002 la 24 mii ha in anul
2005.
Topitoriile detin o capacitate de prelucrare de 16800 tone fibre de in si canepa.
Situatia actuala
Cultivarea inului si a canepei se practica in zone cu traditie din Romania.
Inul
In anul 2000, suprafata cultivata cu in a fost de 345 ha fata de 332 ha in anul 1999, iar
productia totala de tulpini s-a ridicat la 880 tone fata de 690 tone in 1999.
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88% din producatori se regasesc in sectorul privat si numai 12% in sectorul de stat.
Inainte de anul 1990, capacitatea de prelucrare a topitoriilor de in se ridica la 32 300
tone. In prezent, capacitatea de prelucrare s-a redus proportional cu reducerea
suprafetelor cultivate cu in, ajungand in anul 2000 la 2850 tone, numarul topitoriilor de in
ramase in functiune fiind de 4 (patru).
Actualmente sunt folosite in cultura de in numai soiurile romanesti, cuprinse in Catalogul
Oficial al Soiurilor (hibrizi) de cultura din Romania.
Dintre soiurile de in cuprinse in Anexa A a Reglementarii CE nr. 1164/1989, soiul
“Laura” se regaseste si in Catalogul Oficial al Romaniei.
Canepa
In anul 2000, suprafata cultivata cu canepa a fost de 448 ha fata de 1258 ha in 1999, iar
productia totala de tulpini a fost de 1398 tone fata de 7343 tone in 1999.
88% din producatori se ragasesc in sectorul privat si numai 12% in sectorul de stat.
Inainte de 1990 capacitatea de prelucrare a topitoriilor de canepa se ridica la 24050
tone. In prezent, capacitatea de prelucrare s-a redus proportional cu reducerea
suprafetelor cultivate cu canepa, ajungand in anul 2000 la 6400 tone, numarul topitoriilor
ramase in functiune fiind de 5 (cinci).
Actualmente sunt folosite in cultura de canepa numai soiurile romanesti, cuprinse in
Catalogul Oficial al soiurilor (hibrizilor de plante) de cultura din Romania.
Romania va infiinta un laborator specializat pentru determinarea continutului de THC la
soiurile de canepa cultivate in anul 2004.
Datorita tehnologiei de prelucrare a tulpinilor de canepa (topit biologic), in urma
procesarii rezulta atat fibra lunga de canepa (fuior) cat si fibra scurta de canepa (calti).
Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2001, a fost acordat un sprijin direct
cultivatorilor, de
1 000 000 lei/ha cultivat cu samanta certificata de in sau canepa.
Prin Hotararea de Guvern nr. 297/2001, s-a acordat o reducere cu 40% a pretului de
cumparare a semintelor de in si canepa certificate, din productia interna.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
2002:
Elaborarea de acte normative privind masuri speciale de redresare a sectorului
de in si canepa prin extinderea suprafetelor cultivate si folosirea de soiuri cu inalta
productivitate
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-

Elaborarea Hotararii de Guvern privind stabilirea anuala a culturilor agricole,
fondurilor si surselor de finantare pentru plati directe si alte subventii ce se acorda
producatorilor agricoli

2003:
- Elaborarea Hotararii de Guvern privind stabilirea anuala a culturilor agricole, fondurilor
si surselor de finantare pentru plati directe si alte subventii ce se acorda producatorilor
agricoli
Sprijin pentru prod agricoli
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind autorizarea obligatorie a
procesatorilor primari de in si canepa
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind introducerea sistemului
de contracte si angajamente si monitorizarea acestora;
2004:
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, privind organizarea, dotarea si
functionarea unui laborator autorizat la nivel national pentru determinarea continutului
de THC din soiurile romanesti de canepa conform cu metoda de analiza prezentata in
Anexa C a Reglementarii CE nr. 1164/1989;
-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru obligativitatea
determinarii continutului de THC la soiurile romanesti de canepa
Elaborarea Hotararii de Guvern privind stabilirea anuala a culturilor agricole, fondurilor
si surselor de finantare pentru plati directe si alte subventii ce se acorda producatorilor
agricoli.
-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind introducerea sistemului
de licente pentru importurile de fibre de in si canepa.
-Elaborarea normelor si procedurilor administrative pentru implementarea mecanismelor
comunitare.
6. Legume Fructe
Legume – fructe proaspete
(Reglementarea CE nr.2200/1996 si alte reglementari relevante)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Suprafata cultivata cu legume in 2000 a reprezentat 2,5% (235000 ha) din suprafata
arabila, livezile pe rod acoperind 2,39% (195000 ha)
Productia totala de legume in perioada 1990-2000 a variat intre 2,112 si 2,995 milioane
tone, realizand-se o productie totala de 2,575 mil. tone si cu o productie medie de
11901 tone la ha.
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Productia totala de fructe in perioada 1990-2000 a integistrat o medie pe ultimii 11 ani
de 1, 027 milioane tone cu o productie medie de 5557 kg la ha.
Consumul intern de legume in perioada 1990-2000 a fost intre 97 kg/capita/an si
respectiv 132 kg/capita/an.
Consumul intern de fructe in perioada 1990-2000 a fost intre 33,7 kg/capita/an si 63,9
kg/capita/an.
Suprafata de legume in proprietatea sectorului privat, respectiv 259595 ha, in 2001 are
urmatoarea structura: 8373 ha asociatii agricole private (1-30 ha), 3050 ha societati
comerciale cu capital privat (Legea 31/1990) si 248172 ha gospodarii private. In
sectorul majoritar de stat a mai ramas suprafata de 6585 ha cultivate cu legume.
Suprafata de livezi total care apartine sectorului privat in anul 2001 este de 182627 ha
cu urmatoarea structura:
- Societati agricole cu personalitate juridica private - au in proprietate 8798 ha
- Asociatii agricole private - detin 1188 ha
- Gospodarii individuale - detin suprafata de 172641 ha
In sectorul majoritar de stat a mai ramas suprafata de 12373 ha, care sunt cuprinse in
procesul de privatizare.
Organizatiile de producatori in domeniu, in numar de 5, situate in sudul Romaniei, sunt
infiintate in 1998 pe baza Legii 36/1991 privind societatile comerciale din agricultura si
alte forme de asociere. Acestea au beneficiat de suport tehnic si asistenta in cadrul
proiectului finantat de BERD ,,Sistemul national al pietei de gros“. In prezent aceste
asociatii nu functioneaza conform reglementarilor UE.
Prin Hotararea de Guvern nr. 440/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, s-a organizat, in structura Directiei de Horticultura,
Biroul Fructe - Legume.
In prezent, in domeniu, sunt armonizate in totalitate 4 standarde de calitate (SR 1490/98
struguri de masa; SR 2197/98 prune; SR 11583/97 sparanghel; SR 7216/96 andive), 16
standarde sunt armonizate partial.
Ordinul nr. 29/15.02.2001 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind
aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea
efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide,
cuprinde si prevederi specifice pentru fructe si legume.
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Adoptarea si implementarea acquis-ului
Standardele de comercializare (R. nr. 2200/1996)
In perioada 2002-2006 vor fi armonizate integral standardele de calitate in domeniu prin
Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Aplicarea acestora se va face
gradual in perioada 2003 – 2006.
Inspectia de calitate
2002 - Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind infiintarea Corpului
de inspectie a standardelor de comercializare pentru legume si fructe proaspete, cu
aplicare incepand cu 2003
2003 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru adoptarea
reglementarii tehnice a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.39/1998, privind
activitatea nationala de standardizare, pentru impunerea obligativitatii standardelor de
comercializare.
2004 - Ordin comun al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministrului
Apelor si Protectiei Mediului privind metoda de compostare sau biodegradare a fructelor
si legumelor retrase de pe piata, cu aplicare din 2007
Organizatiile de producatori R. CEE 2200/1996)
2002
-

Hotarare de Guvern privind organizatiile de producatori in sectorul legumefructe (R CEE nr. 2200/96) cu aplicare in 2002
Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind recunoasterea
preliminara a organizatiilor de producatori din sectorul legume fructe

2003
-

Hotarare de Guvern privind sprijinul acordat organizatiilor de producatori din
sectorul legume –fructe carora li s-a acordat recunoasterea preliminara
Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind extinderea
anumitor reguli emise de organizatiile de producatori

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Biroul fructe - legume va fi
autoritatea nationala competenta cu recunoasterea organizatiilor de producatori,
inspectia planurilor si fondurilor operationale ale acestora.
Romania solicita ca pentru organizatiile de producatori din categoria i) fructe si
legume, ii) fructe si iii) legume marimea minima a acestora sa fie egala cu 10
membrii/cifra de afaceri 0,250 milioane EURO.
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Solicitarea privind criteriul de recunoastere - numarul minim de 10 membrii/cifra de
afaceri 0,250 Euro - pentru organizatiile de producatori din Romania, are la baza
analiza:
- datelor actuale privind numarul producatorii din domeniul legume-fructe,
legume si fructe, productiile realizate, valoarea medie a productiei livrate, si
reprezentativitatea acestora in cadrul zonelor geografice
- legislatiei existente si in curs de promovare privind organizarea grupurilor de
producatori
De asemenea, s-a avut in vedere faptul ca procesul de constituire a organizatiilor de
producatori conforme cerintelor europene va incepe in perioada 2002 – 2003, prin
adoptarea legislatiei in domeniu. Organizatiile existente nu sunt formate pe criteriile
comunitare si numarul acestora este nereprezentativ.
Interventia pe piata fructelor si legumelor proaspete se va realiza prin Agentia de Plati,
infiintata in anul 2004.
Fructe si Legume procesate
(Reglementarea CE nr.2201/1996)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita sa beneficieze de sistemul de ajutor de productie pentru o
cantitate de:
- 400.000 tone tomate proaspete, din care rezulta cca. 50.000 tone produse
procesate din tomate (concentrat de tomate, conserve tomate intregi
decojite si alte produse)
- 5.000 tone greutate neta pentru piersici in sirop si/sau suc natural
- 1.000 tone greutate neta pentru pere Williams si Rocha in sirop si/sau
suc natural
La stabilirea nivelelelor solicitate s-a avut in vedere productia traditionala realizata in
perioada 1985 – 1990 si Strategia in domeniu adoptata de Ministerul Agruciturii,
Alimenatiei si Padurilor care prevede revigorarea productiei de legume si fructe si
modernizarea capacitatilor de procesare.
Situatia actuala
In perioada 1990 – 1992, productia medie de tomate procesate fost de 62,3 mii tone. In
anul 1999, productia a scazut la 25 mii tone.
In prezent sucul de mere reprezinta peste 70% din valoarea exporturilor de fructe si
legume procesate.
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Procesul de privatizare in sectorul de fructe si legume procesate este in curs de
desfasurare, dintr-un total de 35 de intreprinderi procesatoare traditionale au fost
privatizate 10 si lichidate 8.
Incepand cu anul 1995, investitorii privati si-au aratat interesul pentru acest sector, in
prezent existand un numar de aproximativ 150 unitati de procesare.
Materia prima este furnizata pe baza de conventii incheiate intre producator si
procesator (in lunile octombrie-noiembrie), pentru viitorul an de productie, care
stipuleaza cantitatea si graficul de livrare. Aceste Conventii nu sunt conforme cu
cerintele R 2201/96 privind Contractul intre procesatori si organizatiile de producatori.
In unele cazuri, Conventiile prevad si sprijinul pe care producatorii il obtin de la
procesatori reprezentat prin avansuri pentru cumpararea de samanta, ingrasamant
chimc si servicii agricole.
Pe piata controlul este efectuat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorului.
Toate produsele, inclusiv cele importate, sunt etichetate in limba romana; eticheta
contine informatii privind numele si adresa producatorului, numele comercial al
produsului, compozitia nutritionala, ingredientele si perioada de valabilitate.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
In perioada 2002 – 2006, prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentatie si padurilor se
vor adopta cerintele minime de calitate in ceea ce priveste fructele si legumele
procesate.
2003 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind continutul si
transmiterea informatiilor necesare a fi furnizate de catre intreprinderile de procesare a
fructelor si legumelor.
7. Vin si Bauturi spirtoase
(Reglementarea CEE nr. 1493/1999 si reglementarile in domeniu; Reglementarea
1576/1989 si reglementarile in domeniu).
Acceptarea acquis-ului comunitar
Romania accepta acquis-ul in domeniu si solicita urmatoarele perioade de tranzitie:
-

o perioada de tranzitie de 4 ani, pana la data de 31.12.2010, pentru
inventarierea plantatiilor viticole si organizarea unui registru comunitar al
acestora. (R2392/86 si R649/87)

Inventarierea plantatiilor viticole si organizarea unui registru comunitar al acestora se va
realiza dupa urmatorul grafic de lucru;
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2002:
• metodologia de inventariere a plantatiilor viticole, conform ordinului MAAP nr. 34/2000
• promovarea si aprobarea ordinului MAAP privind ‘’ Declaratia de sortiment viticol’’;
• aprobarea proiectului de HG privind’’Normele metodologice de aplicare a Legii viei
si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole’’.
2003 – 2006:
• inventarierea a circa 51.000 parcele din arealele viticole si realizarea registrului
comunitar al acestora.
2007 – 2010:
• inventarierea a circa 51.000 parcele din care 49.000 parcele in arealele viticole si
2000 parcele situate in afara arealelor viticole si realizarea registrului comunitar al
acestora;
• realizarea necesarului de dotari sau infrastructura privind inventarierea plantatiilor
viticole pentru activitatea Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Viti-vinicol si
Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole;
• realizarea planurilor si hartilor cadastrale pana la nivel de exploatatie viticola, cu
evidenta pe parcele si soiuri de vita de vie de catre Oficiile judetene de Cadastru
Geodezie si Cartografie si Directiile Generale pentru Agricultura si Industrie
Alimentara
La stabilirea graficului de lucru prezentat s-au avut in vedere:
• completarea legislatiei nationale in domeniul vitivinicol;
• realizarea unui volum foarte mare de lucrari de teren, care necesita personal
numeric sporit;
• costuri mari impuse de asigurarea bazei materiale, realizarea planurilor si hartilor
cadastrale pana la nivel de exploatatie viticola, cu evidenta pe parcele si soiuri de
vita de vie, in valoare de 40 milioane Euro.
-

o perioada de tranzitie de 8 ani, pana la data de 31.12.2014, pentru
eliminarea din cultura a viilor de hibrizi direct producători.(R 1493/1999)

Perioada de tranzitie de 8 ani este necesara pentru eliminarea din cultura a viilor de
hibrizi direct producatori impusa de R (EC) nr. 1493/1999, care prevede folosirea
exclusiva a soiurilor nobile pentru vin, recomandate si autorizate la plantare recunoscute
si admise in clasificarea varietatilor de vita de vie, precum si a hibrizilor interspecifici
rezultati prin incrucisari intre Vitis vinifera si alte specii ale genului Vitis.
Eliminarea din cultura a viilor de hibrizi direct producatori, se realizeaza dupa urmatorul
grafic:
• 2002: identificarea si delimitarea suprafetelor de vii de hibrizi direct producatori
situate in arealele viticole si in afara arealelor viticole, in extravilanul si intravilanul
localitatilor, pe judete si pe soiuri.
• 2003 – 2006: eliminarea suprafetelor de vii de hibrizi direct producatori situate in
extravilanul localitatilor din afara arealelor viticole si din arealele viticole pe 35.000
ha, cu o rata anuala de defrisare de 8750 ha.
• 2007 – 2010: eliminarea suprafetelor de vii de hibrizi direct producatori situate in
extravilanul localitatilor din afara arealelor viticole si din arealele viticole pe 35.000
ha, cu o rata anuala de defrisare de 8750 ha.
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•

2011 – 2014: inlocuirea optionala a viilor de hibrizi direct producatori din intravilanul
localitatilor situate in areale si in afara arealelor viticole pe suprafata de circa 52.000
ha.
In perioada 2003 – 2014 prin programele de restructurare si reconversiune se vor putea
replanta anual circa 2000 ha cu soiuri nobile recomandate si autorizate prin inlocuirea
viilor de hibrizi direct producatori.
In stabilirea acestor etape, s-a avut in vedere:
- esalonarea costurilor mari impuse de investitiile semnificative reprezentand 190
milioane Euro pentru defrisare, replantare sau prime de abandon;
- optiunea liber consimtita a producatorilor privati pentru renuntarea la cultura viilor de
hibrizi direct producatori.
Monitorizarea potentialului de productie viticola se asigura prin Inspectia de Stat pentru
Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV).
Potrivit prevederilor Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei
vitivinicole, ISCTV acorda:
- drept de plantare noua,
- drept de replantare,
- drept de plantare pe o rezerva de teren.
Folosirea dreptului de plantare se realizeaza prin eliberarea autorizatiei de plantare de
catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a
municipiului Bucuresti.
La acordarea dreptului de plantare si a fondurilor pentru programele de restructurare se
are in vedere obligativitatea existentei inventarieirii plantatiilor viticole la beneficiarii care
solicita aceste drepturi si fonduri.
Situatia actuala
Romania este tara viticola, membra din anul 1928, a Oficiului International al Viei si
Vinului. Romania este exportator traditional de vinuri, recunoscute si apreciate pe
pietele externe. Prin marimea suprafetelor viticole si a productiilor realizate, Romania se
situeaza printre primele 10 tari viticole din lume.
In ultimii douazeci de ani patrimoniul viticol al Romaniei a scazut de la 286,2 mii ha la
271,7 mii ha.
Suprafata de vii pe rod a crescut de la 223,6 mii ha in anul 1990 la 247,6 mii ha in anul
2000, ca urmare a cresterii suprafetelor cultivate cu vii hibride.
Productia de struguri de vin a inregistrat o usoara crestere in anul 2000 fata de 1999.
Productia de vin de calitate a crescut in anul 2000 fata de anul 1999, de la 1030 mii hl la
1619 mii hl.
In anul 2000, productia de struguri pentru vin s-a cifrat la 1172,4 mii tone iar productia
de vin la 5455 mii Hl. Consumul a inregistrat o usoara scadere situandu-se la nivelul a
22,7 l/capita/an.
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Comertul exterior cu vinuri nu este supus nici unei restrictii. In relatia cu Uniunea
Europeana, la 22 martie 2001, Romania a semnat, la Bruxelles, Acordul Comercial cu
Uniunea Europeana pentru vin si bauturi alcoolice distilate, sub forma de schimb de
scrisori.
Prin hotarare a guvernului s-a aprobat taxa vamala aplicabila in Romania la importul
anumitor sortimente de vinuri si bauturi alcoolice originare din Uniunea Europeana, in
cadrul contingentelor tarifare.
Astfel, a fost deschis un contingent tarifar de 60 000 hl cu taxa vamala zero pentru
vinuri, de 1500 hl pentru rachiu de vin cu taxa vamala de 50% din MFN si 1400 hl
whisky, cu taxa vamala redusa de 50% din MFN.
Pentru protejarea reciproca si controlul denumirilor de origine a vinurilor si bauturilor
alcoolice a fost convenit in anul 2001 un Acord cu Uniunea Europeana.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Pana in prezent au fost transpuse in legislatia romaneasca reglementari de ordin tehnic
ale Uniunii Europene.
La baza elaborarii si armonizarii cu reglementarile Uniunii Europene, a Legii Viei si
Vinului si a Regulamentului de aplicare a acesteia, au stat Reglementarea CEE
nr.822/1987 si Reglementarea CEE nr.823/1987 si alte reglementari de ordin tehnic.
Au fost adoptate urmatoarele acte normative:
- Legea Viei si Vinului nr.67/1997; Ordonanta de Guvern nr. 34/2000, privind
modificarea si completarea Legii viei si vinului, aprobata prin Legea nr.24/2001
(Reglementarea CEE nr.1493/1999).
- Regulamentul de aplicare a Legii Viei si Vinului, aprobat prin Hotarare de Guvern
nr.314/1999 si modificat prin Hotararea de Guvern nr. 1369/2000 (Reglementarea CEE
nr.1493/1999)
- Ordin nr.86/1998 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, privind protectia
mentiunilor traditionale, indicatiilor geografice si denumirilor de origine la vinuri (Anexa –
Lista indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a mentiunilor traditionale pentru
vinurile produse in Romania)
-Ordin nr.43/1991 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, privind lista soiurilor
recomandate si autorizate la plantare in cultura vitei de vie din Romania
-Ordin 7/1993 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, privind normele tehnice
pentru producerea vinurilor de calitate superioara cu denumire de origine
-Ordinele nr.32/1994, nr.74/1995 si nr.9/1997 ale Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si
Padurilor, privind aprobarea denumirilor de origine la vinuri
- Ordin nr. 31/2000 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind Lista
soiurilor de hibrizi producatori directi interzisi la plantare, corespunzatoare Reglementarii
CE 1493/99. Controlul interzicerii plantariii hibrizilor producatori directi se face de catre
Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV).
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- Ordin nr. 117/2000 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind
aprobarea formularelor tip pentru evidenta patrimoniului viticol, a productiei vitivinicole si
a bauturilor alcoolice naturale
- Ordin nr. 24/2000 al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei privind aprobarea Listei
cuprinzand indicatiile geografice protejate si recunoscute in Romania pentru
bauturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si
din fructe
-Ordin nr.4/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, privind aprobarea
listei laboratoarelor autorizate in vederea efectuarii de analize pentru vinuri si celelalte
bauturi destinate exportului si pentru cele cu denumiri de origine precum si a
specialistilor desemnati sa semneze documentele de atestare a calitatii vinurilor si
celorlalte bauturi provenite din must si vin destinate exportului, indicativul stampilei si
zona de exercitare a acestei activitati (Reglementarea CEE nr.1493/1999).
-Ordin nr.38/160/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrului
sanatatii si familiei, privind comercializarea bauturilor alcoolice distillate, care transpune
in totalitate cerintele Reglementarii CEE nr.1576/1989). Bauturile alcoolice distillate cu
indicatie geografice recunoscuta sunt controlate de catre ISCTV, iar bauturile alcoolice
distillate obtinute din materii prime vegetale (fructe, cereale) sunt controlate de catre
inspectoriii imputerniciti de MAAP pentru controlul calitatii si eliberarea licentelor de
fabricatie
-Hotararea Guvernului nr.385/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor
contraventionale prevazute in Legea Viei si Vinului nr.67/1997.
A fost elaborat si este in curs de avizare Proiectul noi Legi a Viei si Vinului, complet
armonizat cu Reglementarea nr. 1493/1999 a Consiliului European, privind organizarea
comuna a pietei vinului. Legea va fi adoptata in cursul anului 2002.
Acquis-ul comunitar va fi complet transpus prin adoptarea urmatoarelor acte legislative:
-2001-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind bauturile
aromatizate (Reglementarea CEE nr.1601/1991).
-2002-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, privind metodele de
analiza comunitare a vinurilor (Reglementarea CEE nr.2676/1990).
2002-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind prezentarea si
descrierea vinurilor spumante si spumoase (Reglementarea CE nr.554/1995).
2002-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatieie si padurilor privind prezentarea si
descrierea vinurilor si musturilor de struguri (Reglementarea CE nr.1640/2000).
In perioada 2002 – 2010, se prevede consolidarea patrimoniului viticol la nivelul a
250.000 ha, ceea ce reprezinta situatia actuala a plantatiilor de vii pe rod, prin inlocuirea
hibrizilor interzisi la plantare cu soiuri de vita de vie recomandate si autorizate la
plantare, din specia Vitis vinifera.
Pana in 2007, se vor intreprinde studii si se vor colecta datele necesare pentru
incadrarea podgoriilor romanesti in zonele viticole ale Uniunii Europene, conform
metodologiei stabilite in Comunitate.
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Subprodusele rezultate de la vinificare sunt dirijate in mod exclusiv la distilare (prin
Legea viei si vinului nr.67/97), in unitati specializate care detin licente de fabricatie.
Exceptie fac exploatatiile agricole sub 0,1 ha, a caror subproduse sunt valorificate prin
distilare pe plan local, sub controlul organelor abilitate in acest scop (inspectorii
imputerniciti de MAAP pentru controlul calitatii si eliberarea licentelor de fabricatie).
In ce priveste cadrul institutional necesar implementarii acquis-ului, au fost realizate
urmatoarele progrese:
In baza Legii Viei si Vinului nr.67/1997 si a Ordinelor nr.71/1999 si nr.107/1999 ale
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, a fost organizata Inspectia de Stat pentru
Controlul Tehnic Vitivinicol. Atributiile ISCTV sunt aplicarea legislatiei privind infiintarea
si defrisarea plantatiilor de vita de vie; controlul aplicarii, prin laboratoarele autorizate, a
practicilor si tratamentelor admise in producerea vinurilor si altor produse vitivinicole si
bauturilor alcoolice, in vederea comercializarii; exercitarea controlului tehnic in toate
fazele producerii vinurilor si a celorlalte produse cu denumire de origine, precum si
asupra eliberarii documentelor necesare pentru atestarea calitatii produselor respective,
inainte de comercializare; executarea de expertize tehnice si analiza in domeniul
realizarii productiei de struguri, vinuri si alte produse viticole (R 1493/99).
Tot in baza Legii Viei si Vinului nr.67/1997 si a Ordinului nr.39/2001 al ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor, a fost organizat Oficiul National al Denumirilor de
Origine pentru Vinuri si alte produse Vitivinicole (ONDOV) care are ca principala
atributie eliberarea autorizatiilor de producator de vinuri cu denumire de origine si
certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine.
8.Culturi specializate (banane, tutun, hamei, flori)
Banane (Reglementarea CE nr. 404/93; 216/2000)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu, inclusiv in ceea ce priveste stabilirea, incepand
cu anul 2006, a unui regim de import in UE bazat pe taxa vamala si aplicarea unei
preferinte tarifare pentru importurile originare din tarile ACP.
Consumul intern este acoperit in totalitate din import. Importul României de banane s-a
situat in jurul a 50000 tone (in anul 1998 – 50191 tone).
Comparativ cu nivelul MFN al taxelor vamale, in prezent exista facilitati la importul de
banane in România din urmatoarele tari:
- din statele membre UE –taxa vamala de 15%, pentru perioada 1 noiembrie- 30
aprilie;
- din tarile parti la SGPC – taxa vamala de 16%;
- din tarile membre CEFTA- exceptare de la plata taxelor vamele.
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Tutun
(Reglementarea CEE nr.2075/1992 amendata de Reglementarea CE nr.1636/1998
privind organizarea comuna a pietei in sectorul tutunului brut).
Politica Agricola Comuna pentru acest sector se realizeaza prin urmatoarele
mecanisme: sistem de prime, masuri de orientare si continut al productiei, sistem de
comert cu tari terte.
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioada de tranzitie.
Romania solicita:
- un prag de garantie pentru tutunul brut de 21.300 tone annual (R CEE
2848/1998 privind aplicarea sistemului de prime, cote de productie si ajutor
specific acordat grupurilor de producatori), in urmatoarea structura
sortimentala:
Djebel – 5%
Molotova – 5%
Ghimpati – 10%
Burley – 20%
Baragan – 20%
Virginia – 40%
Romania solicita un prag de garantie de 21.300 tone anual corelat cu productia si
consumul previzionat, avand in vedere:
- conditiile de clima si sol favorabile cultivarii tutunului;
- traditia cultivarii tutunului in zonele recunoscute si numarul mare de cultivatori
(aproximativ 70.000) pentru care cultivarea tutunului este unica sursa de venituri;
- existenta unor exploatatii organizate in societati comerciale agricole si asociatii juridice
si familiale pentru cultura tutunului;
- existenta capacitatii de utilizare a tutunului autohton (capacitate de prelucrare in
cadrul Societatii Nationale “Tutunul Romanesc” : 41150 tone /an de prima –procesare,
75670 tone /an capacitate de depozitare si 30140 to/an capacitate de fabricare tigarete);
- cererea interna totala corespunde unei cantitati de cca. 41.400 tone tutun. Aceasta se
acopera in prezent prin: productia nationala de tigarete cu filtru si fara filtru ( 35%) care
utilizeaza tutun din productia interna si productia de tigarete cu filtru ale companiilor
multinationale (65%), care utilizeaza numai tutun din import.
In anul 1938, productia de tutun s-a cifrat la 8,9 mii tone. în anul 1965, aceasta a crescut
la 34,5 mii tone, in anul 1970 a fost de 22,5 mii tone, in anul 1975 a fost de 39,8 mii
tone, in anul 1980 a fost de 37,3 mii tone, in anul 1985 a fost de 26,1 mii tone, in anul
1989 a fost de 27,1 mii tone, in anul 1990 a fost de 14,2 mii tone, in anul 1995 a fost de
13,5 mii tone, in anul 1996 a fost de 13,4 mii tone, in anul 1997 a fost de 17,7 mii tone,
in anul 1998 a fost de 17,5 mii tone, in anul 1999 a fost de 17,8 mii tone iar in anul 2000
a fost de 10,9 mii tone.
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-

inscrierea soiurilor autohtone de tutun (Djebel, Molotova, Ghimpati,
Baragan) in Anexa Regelemntarii 2075/1992 pentru a fi incluse in schema de
prime de productie acordate producatorilor.

Soiurile solicitate a fi inscrise in Lista comunitara sunt adaptate conditiilor de clima si sol
ale Romaniei si sunt cultivate in zone de favorabilitate in care producatorii au traditie in
cultivarea acestor soiuri.
Productia anuala de tigarete este de aproximativ 12000 tone.
Retetele de fabricare a tigaretelor romanesti utilizeaza soiurile autohtone in diferite
procente si clase de calitate. Marcile de tigarete romanesti, atat cele traditionale, cat si
cele mai noi, raspund unui anumit segment de piata, stabilizat la nivelul de aproximativ
40% din piata tigaretelor din Romania, corespunzator preferintelor si nivelului de
cumparare.
-

Inscrierea in Anexa 1 privind procentajele de recunoastere pe stat membru
sau zone specifice pentru recunoasterea grupurilor de producatori
(Reglementarea 2848/1998), in pozitia corespunzatoare procentului de 2%
pe zone producatoare

Pe baza datelor statistice actuale privind cultivatorii de tutun, suprafata cultivata si
zonarea productiei, se apreciaza ca grupurile de producatori care urmeaza a fi
constituite si recunoscute se vor inscrie in parametrii corespunzatori procentului de 2%
din volumul livrarilor de tutun din cadrul zonelor recunoscute de productie.
Acte legislative privind grupurile de producatori de tutun si recunoasterea acestora si
privind zonarea productiei pe soiuri functie de traditie si favorabilitatea conditiilor de
clima si sol vor fi adoptate in perioada 2003 – 2004.
Situatia actuala
In anul 2000, suprafata cultivata cu tutun a fost de 10180 ha iar productia obtinuta de
10,9 mii tone.
Productia de tutun se situeaza sub potentialul de productie a Romaniei in domeniu. In
Romania se cultiva urmatoarele varietati de tutun: tutun oriental (14% din productia
totala), tutun semi-oriental (8%), tutun Virginia (34%0, tutun Burley (18%) si tutun de
mare consum (26%). Producatorii de tutun se cifrau, in anul 2000, la 53829. Producatorii
nu sunt organizati in grupuri de producatori.
Prim procesator este Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" care are 12 sub-unitati
de productie, activitatea de prim-procesare realizandu-se in 5 sub-unitati cu o capacitate
de procesare de 41150 tone/an si o capacitate de depozitare de 75670 tone.
Sistemul de contracte de vanzare-cumparare intre producatori si prim-procesatori nu
este compatibil cu cel practicat in Uniunea Europeana.
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Reforma sectorului are in vedere atat productia de tutun brut cat si prim-procesarea. In
ce priveste productia de tutun brut, reforma a inceput in anul 1991 prin aplicarea Legii
nr.18/1991 prin care s-a realizat transferul proprietatii asupra terenului agricol din
sectorul cooperatist de stat in sectorul particular. Ea a fost continuata prin aplicarea
Legii nr.36/1991 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind
organizarea exploatatiilor agricole.
Reforma in domeniul prim-procesarii consta in imbunatatirea structurala a Societatii
Nationale "Tutunul Romanesc" si aplicarea legislatiei privind privatizarea societatilor cu
capital de stat.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordin nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, a fost infiintat in
structura ministerului Biroul flori, hamei, tutun, care are ca principale atributii elaborarea
politicilor si strategiilor de dezvoltare a sectorului.
In strategia de adoptare a acquis-ului comunitar in acest sector s-au stabilit termene
precise pentru transpunerea legislatiei Uniunii Europene in domeniu:
2001-Hotararea de Guvern pentru introducerea sistemului de declaratii de livrare a
tutunului si controlul livrarilor (R 2848/98)
2002-Lege privind organizarea pietei tutunului brut pe principiile comunitare de piata (R
2075/92, amendata prin R 1636/98)
2002-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind controlul
administrativ al livrarilor (R 2848/98)
2003-Hotarare de Guvern pentru introducerea sistemului de contracte de cultura a
tutunului si monitorizarea acestora (R 2848/98)
Anual, incepand cu recolta 2004, Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor
privind contractul tip de vanzare-cumparare si Ordin al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor privind constituirea Comisiei de monitorizare a contractelor de
vanzare-cumparare pentru tutun. (R 2848/98)
2004-Hotarare de Guvern privind acreditarea intreprinderilor de prima procesare a
tutunului (R 2075/92 si R 2848/98)
2004-Hotarare de Guvern privind recunoasterea grupurilor de producatori infiintate
pentru valorificarea productiei de tutun realizate de membrii acestora (R 2075/92 si R
2848/98)
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Hamei (Reglementarea CE nr. 1696/1971; 151/77; 3077/1978)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita aplicarea in totalitate, la momentul aderarii, a schemei
comunitare de ajutoare pentru producatorii de hamei.
Pana in momentul aderarii Romania va transpune toate elementele acquis-ului
comunitar din sectorul hamei care sa permita aplicarea in totalitate a schemei de
ajutoare pentru productia de hamei :
- organizarea producatorilor in grupuri de producatori recunoscute;
-contracte de vanzare in avans si inregistrarea acestora;
-evidenta contractelor, livrarilor, preturilor, stocurilor;
-declararea suprafetelor cultivate cu hamei.
Situatia actuala
Centrul Transilvaniei este zona favorabila culturii hameiului. Aceasta zona raspunde
cerintelor climatice si de sol ale acestei plante. Plantatiile de hamei sunt situate in
judetele Alba, Cluj, Mures, Hunedoara si Sibiu.
In ultimii ani, productia de hamei este in continua scadere, in principal, din doua motive:
situatia financiara precara a unitatii de procesare a conurilor de hamei si managementul
deficitar al fermelor.
In Romania exista o singura unitate care proceseaza conurile de hamei in pulbere si alte
produse din hamei, care se afla in declin financiar inca din anul 1966.
Reforma in sectorul hameiului a inceput in anul 1991, prin transferul proprietatii asupra
terenului din sectorul de stat in sectorul particular, prin aplicarea Legii nr.18/1991 a
Fondului Funciar si Legii 1/2000, prin aplicarea Legiii nr.36/1991 si prin adoptarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind organizarea exploatatiile
agricole.
In Romania, dupa 1990, nu s-au acordat subventii sau alte forme de sprijin din partea
statului pentru acest sector.
Suprafata totala cultivata cu hamei a scazut in perioada 1995-1999 de la 1909 ha la 514
ha.
Productia totala a scazut, in aceiasi perioada, de la 1823 la 184 tone iar productia medie
la ha de la 955 to/ha la 358 to/ha.
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In Romania exista, in prezent, peste 110 fabrici de bere, in marea lor majoritate
privatizate, operate in asociere cu firme straine de renume.
Romania importa cantitati insemnate de pulberi de hamei si alte produse din hamei.
Importul de conuri de hamei s-a cifrat in anul 1999 la 514 tone in valoare de 1805 mii
US $, iar in anul 2000 la 484 tone, in valoare de 2513 mii US $.
In anul 2000, exporturile de pulberi de hamei s-au cifrat la 122.780 Kg iar alte produse
din hamei la 5800 Kg.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
2001-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind lista de clasificare a
varietatilor de hamei (Reglementarea CEE nr.1517/77).
2002-Lege privind producerea si comercializarea hameiului, pe principiile comunitare de
piata (R 1696/71)
2002-Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind stabilirea zonelor de
cultura a hameiului (R 1696/71)
2004- Hotarare de Guvern privind recunoasterea grupurilor de productaori (R 1351/72)
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in structura
ministerului, a fost infiintat Biroul Flori, Hamei,Tutun, care are principala responsabilitate
in elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor sectorului.
Pana in anul 2007, autoritatea competenta desemnata prin Ordin al ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor va transmite Lista unitatilor autorizate pentru
certificarea de origine a hameiului si Lista localitatilor cultivatoare de hamei.
Flori (Reglementarea CE nr.234/1968)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita accesul la finantare comunitara pentru stimularea consumurilor
de plante specifice sectorului.
Conform Reglementarii 2826/2000 se pot realiza actiuni de promovare a comercializarii
pe piata interna comunitara a unor anumite produse, inclusiv din sectorul floricol.
Actiunea de promovare a imaginii acestor produse, pe baza de programe, este menita
sa asigure in principal o informare corecta si completa, care apropie produsele de
consumatori, in particular in termeni de calitate.
Din analiza gamei sortimentale si calitatii produselor sectorului floricol romanesc, a
solicitarilor pe piata interna si externa, rezulta bune posibilitati de extindere a actiunilor
promotionale pentru stimularea consumurilor.
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Programe specifice vor fi elaborate pentru definirea criteriilor de selectie a produselor, a
termenilor in ceea ce priveste ducerea campaniilor, pentru asigurarea coerentei si
eficientei acestora.
Situatia actuala
In perioada 1950-1989, sectorul floricol a cunoscut o dezvoltare substantiala astfel incat
de la 15 ha de sere s-a ajuns la 277 ha acoperite cu sere la care se dauga 21 de ha
teren neacoperit cultivat cu flori.
Dupa 1990, suprafata cultivata cu flori in sere s-a redus, in special, datorita costurilor
mari ale energiei electrice si concurentei produselor din import.
Suprafata ne-acoperita, cultivata cu flori, a crescut, localizandu-se, in principal, in
sectorul privat.
In perioada 1996-1998, suprafata totala cultivata cu flori in sere s-a redus de la 223 ha
la 141 ha.
Productia a scazut, in aceiasi perioada de la 83968 mii fire la 58745 mii fire. In ce
priveste florile de camp, in perioada 1996-1998, s-a inregistrat o crestere a productiei de
la 18612 mii fire la 39516 mii fire.
Produsele horticole majoritare sunt plantele perene si anuale decorative si florile taiate,
principalele sortimente fiind urmatoarele:garoafe (67%) ,crizanteme (6,7% ) , trandafiri
(4,9%) , frezii (4,3%), Gerbera (3,8%).
Gama sortimentala a florilor cultivate pe suprafetele ne-acoperite este mai diversificata
dar, de asemenea, ponderea o au florile taiate:lalele, narcise, gladiole, crizanteme, etc.
Cea mai mare parte a cererii de flori este acoperita, insa, din import.
In anul 1999, importurile au inregistrat urmatoarele valori: bulbi-71665 US $, plante vii si
radacini -899557 US $, flori taiate: 2333903 US $ si foliaj-364650 US $ iar in anul 2000:
bulbi, tuberculi, cepe 99631 US $, plante vii si radacini 1803838 US $, flori taiate
2.282658 US $, foliaj –124134 US $.
Exporturile s-au cifrat in anul 1999 la: bulbi-72000 US $, plante vii si radacini-21584 US
$, flori taiate-46971 US $ si foliaj-68343 US $ iar in anul 2000 la: bulbi, tuberculi,cepe
126574 US $, plante vii 432700 US $, flori taiate 7672 US $ iar foliaj 297369 US $.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
In legislatia romaneasca in vigoare sunt adoptate o serie de standarde de calitate,
respectiv:
-Standard nr.11319/1/79 - stabileste standardele de calitate cu caracter general
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-Standard nr.11319/2,3,9/85 - stabileste standardele de calitate pentru flori proaspete
taiate
-Standard nr.11319/4-6/82 – stabileste standardele de calitate pentru flori taiate,
garoafe si crizanteme
-Standard nr.11319/7-8/83 – stabileste standardele de calitate pentru flori taiate, gerbera
si frezii
-Standard nr.11477/1/81-stabileste standarde cu caracter general
-Standard nr.11477/2-11/83/85 -stabileste standarde de calitate pentru flori in ghivece
-Standard nr.12320/85-stabileste standarde de calitate pentru frunze ornamentale Asparagus
Urmeaza a fi adoptate urmatoarele acte normative:
2002-Standarde de calitate pentru bulbi si tulpini ,armonizate cu Reglementarea CEE
nr.315/68.
2002-Standarde de calitate pentru flori proaspat taiate si foliaj ornamental, armonizate
cu Reglementarea CEE nr.316/68
2002-Lege privind organizarea pietei produselor din floricultura – flori taiate proaspete si
foliaj proaspat, pe principiile comunitare de piata (R 234/68)
Plante medicinale
(Reglementarea CE nr.2826/2000) privind actiuni de informare si de promovare in
favoarea pietei produselor agricole .
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita accesul la finantare comunitara pentru stimularea consumurilor
de plante specifice sectorului.
Prevederile R. 2826/2000 permit acordarea de finantare pentru actiuni de informare si
de promovare in favoarea pietei produselor agricole, inclusiv pentru sectorul plantelor
medicinale, a carei piata este in continua dezvoltare in Romania, cu potential de
extindere a exporturilor.
Din 3700 specii, care vegeteaza in Romania, aproximativ 800 specii au proprietati
fitoterapeutice, iar 370 specii sunt recunoscute si determinate farmacodinamic.
Plantele medicinale procesate sunt utilizate pentru: ceaiuri medicinale simple si
combinate, ceaiuri alimentare aromatice in amestec cu fructe, tincturi, uleiuri, extracte ,
siropuri, concentrate pentru bauturi racoritoare, condimente, produse cosmetice si
medicamente, produse homeopate, alimente functionale , produse pentru aromoterapie,
bioproduse pentru protectia culturilor biologice.
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Situatia actuala
Romania dispune de mari resurse de marterii prime regenerabile cu utilizare In domeniu
fitoterapeutic de plante medicinale din culturi si flora spontana. Pe teritoriul Romaniei au
fost identificate 800 de specii de plante medicinale din care 370 specii sunt testate
farmacodinamic.
Activitatea de cultivare, colectare si procesare a plantelor medicinle are traditie in
Romania inca din secolul al XIV lea. Activitatea organizata si aparitia primelor firme de
profil in domeniu dateaza inca din anul 1910.
In anul 1948, se organizeaza la nivel national, in sistem cooperatist , activitatea de
plante medicinale prin infiintarea intreprinderii “ICS Plafar”.
S-a elaborat nomenclatorul plantelor medicinale cuprinzand 199 de specii de importanta
terapeutica , definind organele si partile de plante utilizate din fiecare specie.
In ceea ce priveste organizatiile profesionale si interprofesionale , in Romania, a luat
fiinta si functioneaza “Asociatia Producatorilor si Prelucratorilor de Plante Medicinale si
Aromatice din Romania”, afiliata din anul 2001 la EUROPAM, pentru implementarea
legislatiei in domeniu si “Societatea Romana de Fitoterapie”.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Legislatie
-Stas 1631/1979 privind reguli si metode pentru verificarea calitatii plantelor medicinale
si aromatice;
-Stas 1632/1979 privind ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul, documentele
pentru plantele medicinale si aromatice;
-OUG nr. 152/1999 privind productia produselor medicamentoase de uz uman;
-Legea nr. 38/2001 pentru aprobarea OUG nr. 34/2000 privind
produsele
agroalimentare ecologice ;
-Ordinul MAAP nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea
licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul
productiei de produse alimentare
-Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 528/2001 privind productia, importul si
comercializarea unor produse din categoria “nutrienti si/sau suplimente nutritive”;
-Legea nr. 462/2001 privind aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice;
-Legea nr. 13 /1993 privind conservarea vietii salbatice si habitatelor naturale din
Europa;
-Legea nr. 69/15.07.1994 privind comertul international cu specii din fauna si flora
salbatica amenintata cu disparitia;
-Ordinul nr. 647/2001 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea
activitatilor de recoltare capturare si /sau achizitie si comercializare pe piata interna sau
la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica precum si a importului
acestora.
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În 2002,
durabile.

va fi elaborata si adoptata Legea plantelor medicinale si exploatarii lor

9. Organizarea pietei semintelor
(Reglementari
CEE
nr.2358/71
nr.1117/1979,
nr.1119/79,
nr.1674/1972,
nr.1686/1972, nr.3083/1973, nr.1377/1979, nr.2811/1986, nr.3642/1988, nr.1405/1999)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta in intregime acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Productia de seminte are o indelungata traditie in Romania. Suprafata si productia de
seminte certificate a scazut gradual dupa anul 1991.
Aproximativ 2,3 % din suprafata arabila a fost folosita pentru o recolta de 636 mii tone in
1999, dar numai 68 % din aceasta productie a fost certificata final pentru comercializare
in anul de piata 1999/2000 in functie de cererea pietei. In anul 2000, a fost realizata o
recolta de 468 mii tone, din care au fost certificate final 286 mii tone pentru
comercializare in anul de piata 2000/2001. Cea mai mare parte din productia de seminte
este ocupata de semintele de cereale (91 %). In perioada 1995 - 2000 a fost produsa o
cantitate cuprinsa intre 76083 quintale in 1995 si 26175 quintale in anul 2000, din
speciile eligibile pentru ajutor in conformitate cu prevederile din R CEE nr. 1405/1999.
Legislatia Romaniei privind organizarea pietei semintelor este partial armonizata cu
acquis-ul.
Speciile de plante pentru care se acorda ajutor financiar si nivelul sumelor ajutorului
sunt corelate cu posibilitatile bugetului de stat.
Ajutorul financiar se acorda prin reducerea pretului de vanzare, urmarindu-se stimularea
utilizatorului de samanta prin cumpararea de seminte certificate oficial de la producatori
si furnizori autorizati.
Legislatia curenta pentru organizarea pietei semintelor si acordarea de ajutoare
financiare este stabilita prin Legea nr. 75/1995, privind producerea, controlul calitatii,
comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea
soiurilor de plante agricole, amendata prin Legea nr. 57/1997, Legea nr. 131/1997.
Articolul 44 al Legii nr. 75/1995, republicata, prevede sistemul de acordare al subventiei
la samanta, iar regulile si valoarea acesteia se stabilesc anual prin hotarare a
Guvernului.
Pana in prezent, conditiile de acordare a subventiei s-au stabilit anual, prin: Hotararea
Guvernului nr. 653/1998, Hotararea Guvernului nr. 113/1999, Hotararea Guvernului nr.
826/2000, Hotararea Guvernului nr. 297/2001 si Hotararea Guvernului 948/2001.
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Licentele de import sunt un instrument tehnic in scopul admiterii importului de seminte
din soiuri inregistrate in Catalogul national al Romaniei si in Catalogul comun al C.E. sau
Cataloagele statelor membre U.E., conform prevederilor art. 15 al Legii nr. 75/1995,
republicata si a Ordinului M.A.A. nr. 87/1999, fara restrictii cantitative si fara garantii
financiare.
Exportul de seminte se deruleaza in conformitate cu art. 14 al Legii nr. 75/1995,
republicata si a Ordinului M.A.A. nr. 65/1997 care prevede aplicarea regulilor OCDE si a
regulilor C.E. pentru certificarea semintelor destinate comertului international, in relatiile
cu tarile membre ale acestor organizatii, precum si pe baza contractelor cu partenerii
externi din alte tari.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
2001 :
- Amendarea art. 44 al Legii nr. 75/1995, republicata, in concordanta cu
Reglementarea CEE nr 2358/71
2002:
- Hotarare de Guvern pentru stabilirea Regulilor pentru acordarea ajutorului
financiar in concordanta cu Reglementarea CEE nr 1674/72, Reglementarea
CEE nr. 1686/72, Reglementarea CEE nr. 3083/73 (amendata de Reglementarile
CEE nr. 1377/79; nr.2811/86; nr. 3642/88; nr. 1405/99) si Reglementarea CEE
nr. 2514/78
-

Hotarare de Guvern pentru acordarea ajutorului financiar producatorului de
seminte pentru productia semintelor certificate oficial, pentru speciile fixate anual.

2004
- Hotarare de Guvern pentru implementarea Regulilor sistemului de licente si a
taxelor de compensare aplicabila in anul de vanzare 2004/2005, conform
Reglementarilor CEE nr.1117/79 si nr.1119/79
Speciile si sumele prevazute pentru ajutor financiar vor fi stabilite anual prin Hotarari ale
Guvernului, pana in anul 2006, pornind de la speciile de interes pentru Romania cu
includerea anumitor specii prevazute in R CEE nr. 1405/1999. La aderarea Romaniei in
cadrul UE sa vor aplica integral prevederile comunitare.
Ajutorul finaciar se va acorda producatorilor inregistrati, pentru seminte certificate oficial
de catre Inspectia pentru calitatea semintelor si materialului saditor, care este
autoritatea oficiala pentru controlul si certificarea semintelor in conformitate cu
prevederile comunitare din acquis-ul privind calitatea semintelor si materialului de
reproducere.
Sistemul administrarii platilor ajutorului financiar va fi stipulat prin Hotarare a Guvernului.
Incepand cu anul 2006, administrarea ajutorului financiar si a sistemului de licenta se va
efectua prin Agentia de Plati si Interventie (vezi cap. FEOGA).
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Până la înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie, sumele reprezentând reducerea
preţului de cumpărare la seminţe se acordă de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor prin Direcţiile generale pentru agricultură şi alimentaţie judeţene, potrivit
Normelor metodologice care reglementează acordarea, utilizarea şi controlul acordării
sumelor reprezentând reducerea preţului de cumpărare a seminţelor.
10. Viermi de matase
(Reglementarea Consiliului Nr. 845/72 care stabileste masuri speciale pentru
stimularea cresterii viermilor de matase; Reglementarea Consiliului nr. 922/72
care stabileste masurile se acordare a ajutorului pentru viermi de matase;
Reglementarea Comisiei nr. 1054/73 cu privire la regulile detaliate pentru viermii
de matase)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.

Situatia actuala
Sericicultura este o ocupatie traditionala in Romania. Productia de oua de viermi de
matase este in declin incepand cu anul 1990, prin trecerea in regin de proprietate
privata a culturilor intensive de dud existente. Inainte de 1990, statisticile
internationale plasau Romania pe locul 6 in lume si pe locul 2 in Europa.
Romania este stat fondator al Comisiei Sericicole Internationale cu sediul in Lyon Franta.
In prezent Romania detine ca patrimoniu genetic 65 de rase si linii de viermi de matase
si 59 de soiuri si hibrizi de duzi, din care unele sunt unice in lume.
Baza tehnico-materiala, la 31 decembrie 2000 era formata din 558,6 ha plantatii
intensive de dud, din care 48,2 ha cuprindeau colectia nationala de soiuri de dud,
plantatii mama semincere si ramuri altoi, iar cca. 120000 m2 constructii speciale pentru
cresterea viermilor de matase.
In 1989 Romania producea 2.496 kg de oua de viermi de matase si 830 tone gogosi de
matase. Evolutia acestui sector in ultimii ani a fost negativa, in anul 2000 fiind
inregistrata o productie de 3 kg oua de viermi de matase si 5 tone de gogosi de
matase.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
-

prevederile Reglementarii CE nr. 1054/1973 privind sprijinul acordat
producatorilor sunt partial transpuse prin Ordinul nr. 91/1998 al Ministrului
Agriculturii si Alimentatiei privind regulile de organizare si functionare a
exploatatiilor sericicole, in ceea ce priveste anul de productie, organizarea pietei;
65

Adoptarea si implementarea acquis-ului se va face dupa urmatorul calendar:
-

-

2002- 2003 armonizarea standardelor de calitate pentru gogosile si viermii de
matase;
2003 - 2004 transpunerea sistemului de control administrativ : conform R 922/72,
prin Ordin al ministrului va fi desemnat organismul autorizat privind atestarea
crescatorilor eligibili si instruirea acestora privind contractarea, cererile de sprijin
si calitatea produselor
2004 – 2005 implementarea controlului administrativ privind conditiile indeplinite
de produs (oua si gogosi)
2003 - 2005 adoptarea de masuri de sprijin similare cu cele comunitare (R
1054/73) privind organizarea pietei
2004 – 2006 adaptarea evidentelor statistice si de calitate.

11. Lapte si Produse din Lapte
(Reglementarile CE nr. 1255/99 privind organizarea comuna a pietei laptelui si
produselor lactate si alte reglementari relevante de implementare)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita o cota de productie de lapte de 7500 mii tone pentru anul 2007.
Romania detine un efectiv de 1600 mii capete vaci lapte. In anul 1996 productia de lapte
de vaca a atins cel mai inalt nivel din perioada 1989 - 2000, respectiv 5500 mii tone.
Fata de 1996, in anul 2000 productia de lapte de vaca a scazut cu 8%.
In perioada 2002 – 2006, reorganizarea in exploatatii specializate si restructurarea
filierei produsului, acordarea stimulentelor financiare pentru eficientizarea cresterii
bovinelor (prima/litru de lapte livrat unitatilor de procesare cu respectarea conditiilor de
calitate impuse, in valoare de 1.400lei/litru in anul 2002, prima pentru juninci la prima
fatare, etc.), cat si stimularea valorificarii integrale a conditiilor si posibilitatilor naturale, a
fortei umane si a traditiei existente pentru cresterea bovinelor, in general si a vacilor de
lapte, in special, imbunatatite din punct de vedere genetic, va conduce la realizarea de
productii de 7.500 mii tone in anul 2007 (exclusiv consumul tehnologic pentru vitei si
autoconsumul).
In conformitate cu R 1255/99, Capitolul IV - Plati directe, Art. 16, Romania ia nota
de faptul ca, incepand cu data aderarii, producatorii nationali se vor incadra in
criteriile comunitare de acordare a primei la lapte stabilite pe an calendaristic, pe
exploatatie si pe tona de cantitate individuala de referinta eligibila la prima si
disponibilă in exploatatie.
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In conformitate cu R 1255/99, Capitolul IV - Plati directe, Art. 17, Romania solicita
acordarea anuala, incepand cu data aderarii, a platilor suplimentare sub forma de:
- prime suplimentare (Art. 18) si
- plati pe suprafata (Art. 19, pe hectar de pasune permanenta, in corelare cu
Art. 15 (3), R 1254/99)
Romania va specifica, nu mai tarziu de data de 31.12. 2004, nivelul sumelor
globale totalizand platile suplimentare care vor fi acordate incepand cu data
aderarii (R 1255/99, Capitolul IV- Plati directe, Art. 17).
Situatia actuala
Efectivul de vaci de lapte, detinut actual in marea majoritate in proprietate privată (98%)
s-a redus cu 24% in anul 2000 comparativ cu 1989. In ultima perioada s-a inregistrat o
scadere anuala de 1% ceea ce denota diminuarea acestui declin. Dimensiunea
exploataţiilor de vaci de lapte este de 1,4 capete/exploatatie in medie pe tară. 80% din
efectivul de vaci si juninci este crescut in gospodării ţărăneşti cu 1 – 2 capete, 4% cu 3-5
capete si 3% cu 6 până la 15 capete.
Laptele este unul din produsele importante ale agriculturii romanesti, contributia acestui
sector la valoarea totala a productiei agricole reprezentand 15% in anul 1999.
Aproximativ 95% din totalul productiei de lapte este obtinuta in sectorul privat, care
furnizeaza cea mai mare cantitate de lapte pentru procesare.
Intre 1989 – 2000 (cu exceptia anilor 1990 si 1992), productia totala de lapte a crescut
constant.
In anul 1996, productia de lapte de vaca a atins cel mai inalt nivel din perioada 19892000, respectiv 5.500 mii tone. Fata de 1996, in anul 2000, productia de lapte de vaca a
scazut cu 8%.
Productia medie pe cap de vaca in perioada 1990 – 2000 s-a situat intre 2000 – 3.100
litri/vaca/an.
Din productia totală de lapte, 13% reprezinta consum tehnologic (hrana vitei), 20% lapte
materie prima livrat pentru consumul populatiei prin unitatile specializate de procesare,
25% livrat direct consumatorilor pe piata libera, iar 42% reprezinta autoconsumul.
Consumul total de lapte si produse lactate in echivalent lapte a fost relativ constant, in
Romania, acesta situandu-se in jurul valorii de 193 l/cap/an.
In perioada 1993-1997, evolutia productiei de lapte a fost determinată de sistemul de
sprijin acordat de stat sectorului lapte si produse lactate prin: schema cupoanelor
valorice si prima pentru laptele livrat pentru procesare. (Anexa)
Strategia pentru dezvoltarea sectorului prevede urmatoarele obiective:
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-Cresterea cu 5 –6% anual a efectivului de vaci de lapte si juninci pana in anul 2007.
-Cresterea cu cca. 10 – 15% anual a productiei totale de lapte, pana in anul 2007.
-Sprijinirea crescatorilor privati prin acordarea de subventii pe produs, de credite cu
dobanzi reduse, alocatii, prime, impozite reduse, asigurarea de material de reproductie
si furaje, in scopul imbunatatirii performantelor de productie ale materialului biologic si
constituirii de ferme zootehnice eficiente.
-Sprijinirea formarii organizatiilor inter-profesionale pe produs.
A fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.108/2001 privind
exploatatiile agricole, care prevede un numar minim de 15 capete pentru exploatatiile
comerciale.
A fost elaborata si este in curs de aprobare Legea Zootehniei, care contine prevederi
referitoare la cresterea si ameliorarea raselor de animale, ameliorarea si exploatarea
fondului pastoral, producerea, circulatia si utilizarea furajelor. Legea va fi adoptata in
2002.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor a fost
organizat in structura MAAP, Biroul lapte in cadrul Directiei Generale Strategii si Politici
in Zootehnie.
Principalele sarcini ale Biroului lapte vor fi: implementarea politicii de monitorizare a
efectivelor de animale, a productiei si a pietei, elaborarea si implementarea politicii in
sectoarele de producere si procesare a laptelui.
Calendarul adoptarii cerintelor europene, prevede:
•

Realizarea de anchete si studii pilot efectuate in perioada 2002 – 2004, pe zone
producatoare de lapte, privind calitatea laptelui de consum (implicit a laptelui crud),
modernizarea activitatii de colectare a laptelui, modernizarea laboratoarelor de
analiza, organizarea si functionarea unor sisteme de monitorizare a producatorilor de
lapte si a procesatorilor de lapte.
Rezultatele acestora se vor concretiza in:
- actualizarea bazei de date privind parametrii calitativi ai laptelui materie prima,
conform cerintelor europene si stabilirea punctelor de congelare medii, pe zone
de provenienta, pentru aprecierea corecta a falsificarii laptelui;
- stabilirea posibilitatilor si masurilor de imbunatatire a calitatii laptelui materie
prima si a sistemului actual de colectare a laptelui;
- evaluarea costurilor necesare pentru asigurarea calitatii, modernizarea sistemului
de colectare a laptelui, modernizarea laboratoarelor ( pentru determinarea rapida
a punctului de congelare, grasimii, densitatii si a continutului proteic);
- evaluarea costurilor unor laboratoare de referinta ale asociatiilor producatorilor;
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-

evaluarea costurilor pentru organizarea si functionarea unui sistem eficient de
monitorizare si raportare a datelor privind calitatea laptelui si produselor lactate
catre autoritatile implicate.

•

Elaborarea in 2002 -a unui Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor
pentru aprobarea Normei privind denumirile comerciale si conditiile de calitate pentru
laptele de consum destinat comercializarii (Reglementarile CE nr. 2597/1997 si
nr.1602/1999). Incepand cu anul 2003, se aplica cerintele privind continutul in
grasime si densitatea, si partial cerintele privind determinarea punctului de congelare
si a continutului de proteina, care se vor finaliza in 2006.

•

Elaborarea, in perioada 2002 – 2005, a unor Ordine ale ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor pentru aprobarea Normelor privind protectia denumirilor
comerciale si a conditiilor de calitate pentru produse lactate, si pentru aprobarea
metodelor de analiza, de referinta, pentru determinarea parametrilor calitativi pentru
lapte si produse lactate si pentru determinarea marcatorilor. Implementarea acestora
se va face gradual, in perioada 2003 – 2007.

•

Implicarea, in perioada 2002 – 2007, a Asociatiei nationale patronale din industria
laptelui si a asociatiilor crescatorilor de animale in implementarea legislatiei nationale
armonizate cu prevederile legislatiei europene din domeniu.

•

In perioada 2004 – 2006, Agentia de Plati si Interventie va intreprinde, in domeniul
lapte si produse din lapte, masurile necesare pentru administrarea:
a. Sistemului de interventie (interventia publica pentru unt, ajutoare pentru
depozitare privata de smantana si unt, interventia publica pentru lapte praf
degresat, ajutoare pentru depozitare privata de lapte praf degresat si branza)
b. Masurilor de comercializare (ajutoare pentru lapte praf degresat si lapte degresat
folosit pentru furajarea animalelor, ajutor pentru laptele degresat procesat in
cazeina si cazeinati, ajutoare pentru achizitionarea la preturi reduse de
smantana, unt si unt concentrat de catre organizatiile non profit, unitatile militare
sau similare, patiserii si fabricanti de inghetata, producatori de furaje si pentru
consumul direct al untului concentrat, ajutoare pentru oferirea unor produse
lactate in scoli)
c. Sistemului cotelor pentru lapte
d. Sistemului platilor directe

12. Bovine
(Reglementarea Consiliului CE nr.1254/1999)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
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Romania solicita :
-

stabilirea unui plafon national pentru drepturi la prima speciala la bovine
mascule (pentru ingrasare), de 725.000 capete. Pentru primul an, respectiv
2007, se solicita un plafon dublu, de 1.550.000 capete luand in considerare
numarul de animale eligibile la prima la momentul aderarii si numarul de
animale ce devin eligibile in primul an.

Strategia de crestere a bovinelor in perioada 2002-2007 prevede o crestere a efectivelor
matca de la 1.775 mii capete la 2010 mii capete.
Acest obiectiv se va realiza prin aplicarea legislatiei in vigoare privind exploatatiile
agricole, prin care se preconizeaza o crestere graduala a numarului de ferme care detin
50 capete taurine la ingrasat si prin urmatoarele masuri specifice :
- accelerarea procesului de ameliorare genetica a efectivului de bovine :
- asigurarea materialului biologic de reproductie pentru marirea dimensiunilor
fermelor actuale si infiintarea de noi ferme de animale;
- recunoasterea, incurajarea si sprijinirea de catre stat a asociatiilor de crescatori
de bovine;
- asigurarea cadrului legislativ pentru implementarea politicii strategice cu orientare
spre economia de piata;
- acordarea de stimulente financiare.
La efectivele matca de 2.010.000 capete din anul 2007, corespund 850.000 vitei (bovine
mascule), din care 725.000 devin bovine mascule eligibile.
-

stabilirea unui plafon national pentru prima de abatorizare sau export, la un
nivel total de 1.583.000 capete, din care :
tauri, juncani, vaci si vitele– 1.498.000 capete
vitei (bovine mascule) – 85.000 capete

In anul 2000, au fost sacrificate 1,3 milioane capete, atat pentru industrie cat si pentru
autoconsum. In perioada 2002 – 2006, se prevede cresterea efectivelor sacrificate la
1.583.000 capete, eligibile pentru prima de sacrificare.
Strategia cresterii bovinelor urmareste cresterea numerica a efectivelor de bovine la
3.400.000 capete in anul 2007, din care pentru sacrificare la 1.668.000 capete in 2007.
-

stabilirea plafonului national de prime pentru vaci care alapteaza
(Reglementarea 1254/99) la un nivel de 150.000 capete pentru anul 2007

In conformitate cu R 1254/99, Art. 13, Romania ia nota de faptul ca, incepand cu
data aderarii, producatorii eligibili se vor califica pentru platile de extensificare.
In conformitate cu R 1254/99, Art. 14, Romania solicita acordarea anual, incepand
cu data aderarii, de plati suplimentare, sub forma de:
plati pe cap de animal (Art. 15)
plati pe suprafata (Art. 17)
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Romania va specifica, până la 31.12.2004, nivelul sumelor globale totalizand
platile suplimentare ce vor fi acordate (R 1254/99, Sectiunea 2, Art. 14)
In prezent, in Romania exista 680.000 capete efective matca din rasele mixte Baltata
romaneasca si Bruna. In perioada 2002-2006 se prevede o crestere a acestor efective
pana la 800.000 capete, din care 650.000 capete vaci ce produc vitei. Rasele mixte
preponderente in Romania, respectiv Baltata romaneasca si Bruna, sunt utilizate in
diferite proportii pentru productia de lapte si carne, si pe acest considerent din cele
650.000 capete se apreciaza ca plafonul de vaci care alapteaza, eligibile la prima, este
de 150.000 capete. Pana in prezent crescatorii din Romania s-au orientat pentru
exploatarea animalelor pentru productia de lapte, productia de carne de vita fiind pe un
plan secundar, dar cu tendinte de crestere. Acest aspect a fost determinat atat de
puterea de cumparare a consumatorilor, cat si de preferinta acestora pentru consumul
carnii de porc. Politica Guvernului de crestere a venitului national si promovarea
calitatii, determina orientarea consumatorilor catre acest tip de produs.Tendinta pietei va
determina crescatorii sa se orienteze intr-o mai mare masura, catre exploatarea
animalelor pentru productia de carne. Avand in vedere aceste considerente, Romania
solicita stabilirea unui plafon de 150.000 capete pentru anul 2007.
Situatia actuala
Sectorul carnii de vita se caracterizeaza prin existenta unui numar mare de exploatatii
neprofitabile cu efective mici de animale (1,6 capete/exploatatie) si care nu
comercializeaza pentru piata, precum si printr-un numar mic de animale specializate in
productia de carne. Pe parcursul ultimilor ani efectivele de bovine au scazut continuu,
de la 3.235.000 capete in 1997 la 3.051.000 capete in 1999 si la 2.870.000 capete in
2000.(Anexa 3)
In schimburile comerciale cu animale vii se inregistreaza o balanta comerciala pozitiva.
Balanta comerciala pentru carne de vita este deficitara. La nivelul anului 2000, importul
de animale vii a fost de 310 tone si exportul de 47.806 tone (120.000 capete), pentru
carnea de bovine inregistrandu-se un import de 1390 tone si un export de 180 tone.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor a fost
organizat in structura MAAP, Biroul pe produs in cadrul Directiei Generale Strategii si
Politici in Zootehnie.
In cadrul acestui Birou se va realiza implementarea politicii de monitorizare a efectivelor
de animale, a productiei si a pietei in sectorul carne bovine.
Pentru Adoptarea si implementarea acquis-ului s-a stabilit urmatorul calendar:
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va elabora legislatia necesara privind
standardele de comercializare si obligativitatea acestora:
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2002 - Introducerea sistemului comunitar de clasificare a carcaselor: (R 1208/81; R
2930/81; R 344/91; R 1186/90)
Elaborarea unui act normativ pentru desemnarea autoritatii competente in introducerea
grilei in sectorul carnii de bovina, stabilirea atributiilor, sanctiuni.
2003-2004
Elaborarea unui act normativ pentru introducerea grilei de clasificare, plata corelata cu
aceasta clasificare, organizarea controlului, instruire clasificatori.
Incepand cu anul 2004 – monitorizarea preturilor (R 563/82, R 610/77, R
1892/87).Introducerea sistemului comunitar de clasificare a carcaselor: (R 1208/81; R
2930/81; R 344/91; R 1186/90).
In perioada 2004 – 2006 Agentia de Plati si Interventie, pentru domeniul carne bovina va
intreprinde masurile necesare pentru administrarea:
sistemului de plati directe
interventiei publice si ajutorul pentru depozitarea privata
sistemului de licente pentru import-export
sistemului de restitutii la export.
13. Sector ovine si caprine
(Reglementarea Consiliului nr. 2467/98/CEE referitoare la organizatia comunitara a
pietei pentru carnea de oaie si capra)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in acest domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Romania solicita:
-

un plafon national de 8.900.000 capete ovine eligibile la prima anuala/oaie
acordata producatorilor de miei grei si miei usori. (Reglementarea
Consiliului nr. 2467/98 CEE Art. 5(1)

In România există in prezent, un efectiv total de ovine de 8.200.000 capete, din acest
punct de vedere tara noastra situandu-se pe locul 3 – 4 in Europa. Anterior anului 1990,
efectivul total a fost de 16.500.000 capete, reducerea acestuia datorandu-se scaderii
pretului lanii, desfiintarii unitatilor intensive de ingrasare si reformelor funciare care au
afectat si sectorul cooperatist.
Potentialul mare al suprafetelor de pajisti, 5.000.000 hectare, favorizeaza mentinerea si
dezvoltarea sectorului.
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Exista cercetare stiintifica bine dezvoltata in domeniu si o buna conservare a fondului
genetic.
Matca reprezinta 6.275.000 capete din efectivul total actual, 15 % sunt ovine care pot
produce miei grei, 78 % sunt ovine de la care se pot obţine miei uşori şi 7 % reprezintă
rase pentru pielicele.
Conform R 3493/90, care defineste producatorul de carne de oaie ca fiind cel ce detine
minim 10 mioare, in Romania, in prezent, aproximativ 15% din totalul exploatatiilor
indeplinesc acest criteriu. Media pe tara de capete/exploatatie este de 7,73.
Prin aplicarea de masuri specifice de acordare a unor prime pentru mielutele de prasila
si pentru berbecutii din rasele de carne si lapte, se preconizeaza o crestere
semnificativa a efectivelor si se estimeaza ca pana in anul 2007, media de
capete/exploatatie va fi de 12 si circa 98 % din exploatatii vor indeplini conditiile de
eligibilitate ale R 3493/90, iar efectivul matca va ajunge la aproximativ 9.100.000 capete.
Acest nivel corespunde unui numar de 8.900.000 capete eligibile la prime anuale.
-

o rezerva nationala suplimentara de capete ovine de 3%, in baza R 2467/98,
Art. 7 (1) si R 3567/92

In baza criteriilor avute in vedere in prevederile comunitare, se solicita acordarea unei
rezerve nationale de 3%, care sa fie utilizata pentru producatorii care nu au putut inainta
cererile in anul 2007, dar pe parcursul acestui an vor indeplini criteriile de eligibilitate
pentru limita individuala, pentru situatiile de circumstante naturale (calamitati naturale si
boli epizootice), pentru zonele defavorizate si pentru situatiile de transfer al drepturilor.
Procentul de 3% reprezinta 270.000 capete ovine, care impreuna cu plafonul national
solicitat, vor acoperi necesarul de prime ce vor fi acordate efectivului eligibil prognozat
pentru 2007.
-

un plafon national de 400.000 capete caprine matca pentru acordarea primei
anuale (Reglementarea Consiliului nr. 2467/98/CEE)

In prezent efectivele de caprine se situeaza la un nivel total de 538.000 capete, din care
efectivul matca este de 403.500 capete. Pentru perioada 2002 – 2007, se estimeaza
cresterea efectivului matca la 650.000 capete.
Situatia actuala
Conditiile geografice ale Romaniei sunt favorabile cresterii oilor si caprelor. Doua treimi
din relief este alcatuit din dealuri si munti si aproximativ 33% din totalul terenului agricol
este pasune. Sunt zone traditionale de crestere a oilor si caprelor, in aceasta ocupatie
fiind angrenata majoritatea populatiei din mediul rural. Exista exploataţii private care
detin efective de oi de peste 500 capete (judetele Tulcea, Constanta, Arges, Sibiu).
Efectivul total de ovine al Romaniei a inregistrat, in perioada 1989 – 2000, o scadere
semnificativa, de la 16.452.000 capete in 1989, la 8.195.000 in anul 2000. In sectorul
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privat, scaderea a fost de 55 %, iar in cel de stat de aproape 95%. Acest declin
important a avut loc in urma desfiintarii sectorului cooperatist si, mai ales, ca urmare a
dificultatilor pe care le-au avut crescatorii, de a-si valorifica produsele acestei specii pe
piata.
Romania a fost o tara cu un mare potential de export de miei vii si carne in carcasa,
catre tarile arabe si europene, insa, acesta s-a diminuat odata cu reducerea efectivului
de ovine si cu desfiintarea unitatilor intensive de ingrasare a berbecutilor.
Strategia sectorului prevede construirea unui prim abator agreat de Uniunea Europeana,
in 2002-2003, specializat in sacrificarea ovinelor. Acest obiectiv, foarte important,
impreuna cu masurile de acodare a primelor pentru mielutele de prasila si berbecuti, vor
duce in scurt timp la cresterea numerica a efectivului total de ovine al tarii.
Constructiile zootehnice dezafectate, care au apartinut sectorului de stat al agriculturii
urmeaza a fi date in folosinta crescatorilor de animale, prin concesionare, pentru
integrarea acestora in circuitul de productie.
Se are in vedere:
2002–2003 - ameliorarea raselor existente prin import de berbeci de reproductie si
material seminal;
2002–2004 – crearea unor facilitati, sprijin financiar, tehnic si acordarea de subventii in
activitatea de crestere si exploatare;
Pentru ameliorarea efectivului de ovine producatoare de miei grei si usori, sunt
prevazute actiuni de selectie, incrucisari de infuzie si industriale pentru rasele
autohtone.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor a fost
organizat in structura MAAP, Biroul pe produs in cadrul Directiei Generale Strategii si
Politici in Zootehnie.
In cadrul acestui Birou se va realiza implementarea politicii de monitorizare a efectivelor
de animale, a productiei si a pietei, in sectoarele de crestere a ovinelor si caprinelor.
Calendarul adoptarii cerintelor europene, prevede:
•

Introducerea sistemului comunitar de clasificare a carcaselor de oaie, R2137/92 si
R461/93
- 2002 – act normativ pentru desemnarea autoritatii competente in introducerea
grilei in sectorul carnii de ovina, stabilirea atributiilor, sanctiunilor;
- 2002-2004 – instruire clasificatori;
- 2003-2004 – elaborarea si aprobarea actului normativ pentru introducerea grilei
de clasificare, plata corelata cu aceasta clasificare, organizarea controlului.
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•

Agentia de Interventie si Plati va intreprinde. in domeniul carnii de ovina, masurile
necesare pentru:
- monitorizarea preturilor, corelate cu sistemul european de clasificare a carcaselor
R1680/99 – anul 2004;
- sistemul de interventie pentru acordarea ajutorului de depozitare privata pentru
carnea de oaie si capra R3447/90, R3446/90 – anul 2006.

•

Implicarea in perioada 2002 – 2006 a Asociatiei nationale a crescatorilor de ovine in
implementarea legislatiei nationale armonizate cu prevederile legislatiei europene din
domeniu.

In anul 2006 se va asigura aplicarea cerintelor:
• privind inscrierea mieilor ingrasati ca si carcase grele, R 3901/89
• privind reguli detaliate pentru definirea mieilor ingrasati ca si carcase grele R
2814/90
• privind stabilirea regulilor generale pentru acordarea primelor pentru producatorii de
carne de oaie si capra, R 3493/90
• privind reguli detaliate de aplicare a primelor pentru producatorii de carne de oaie si
capra, R 2700/93
• privind instituirea ajutoruli specific pentru cresterea oilor si caprelor in anumite
regiuni defavorizate din Comunitate, R 1323/90
14. Carne de pasare si oua
(Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2771/75 din 29.10.1975 privind organizarea
comuna de piata pentru oua; Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2777/75 din 29
10.1975 privind organizarea comuna de piata pentru carnea de pasare)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Sectorul de crestere a pasarilor se caracterizeaza prin existenta a 2 sisteme de
crestere, industrial intensiv si gospodaresc extensiv. Exista aproximativ 3,2 milioane de
exploatatii zootehnice din care aproximativ 81% detin cate 25 pasari sau mai putin. La
sfarsitul anului 1999 exista un numar de 69,143 milioane pasari din care 38,497
milioane pasari ouatoare. Efectivele sunt crescute in gospodarii taranesti (77%) si in
unitati intensive (33%).
80% din unitatile intensive de productie, sunt complexe integrate vertical cu unitati de
reproductie, de preparare a furajelor combinate, de crestere a pasarilor pentru carne si
oua, abatoare, unitati de procesare a carnii si magazine de desfacere.
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Comertul cu carne de pasare nu este supus nici unei restrictii. In relatia cu UE a fost
deschis la importul in UE un contingent bilateral de 3000 tone (cu o crestere anuala de
300 tone) cu taxa vamala zero, pentru care au fost eliminate subventiile in comertul
bilateral.
Cresterea semnificativa a importurilor de carne de pasare si preparate din acestea
originare din Ungaria a determinat partea romana sa aplice, in cadrul Acordului CEFTA,
masuri de salvgardare (din iulie 1999).
In anul 2000 importurile totale ale Romaniei de pasari s-au situat la 606 tone, iar de
carne de pasare la 25.728 tone, in timp ce exportul a fost de 176 tone, respectiv 825
tone.
In anul 2000 au fost produse 5711 milioane bucati oua din care aproximativ 90% in
sistem gospodaresc.
Politica sectoriala prevede acordarea, incepand cu anul 2002, de restitutii la export
pentru carnea de pasare.
Proiectul Hotararii de Guvern a fost elaborat şi conţine prevederi privind: definiţia
restituţiei la export; definirea comercianţilor care pot beneficia de restituţii la export;
condiţii pe care comercianţii trebuie să le îndeplinească.
Conform Hotararii de Guvern, instituţiile responsabile cu controlul sunt Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor si Directia Generala a Vamilor.

Adoptarea si implementarea acquis-ului
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va elabora legislatia necesara privind
standardele de comercializare si obligativitatea acestora:
2002
– armonizare standarde comercializare pentru carnea de pasare; introducerea
obligativitatii conform R CEE nr. 1906/90; 1538/91
2003
– armonizare standarde comercializare pentru oua; introducerea obligativitatii,
conform R CEE nr. 2782/75; 1868/77; 1907/90; 1274/91
Incepand cu anul 2003 se va organiza sistemul de monitorizare a preturilor, conform R
CE nr. 1484/95; 1371/95
In perioada 2004 – 2006, Agentia de Plăti si Interventie va intreprinde, in domeniul carne
pasare si oua, masurile necesare pentru administrarea:
a. Sistemului de plată a restituţiilor pentru carne de pasare exportata;
b. Licentelor de import - export
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15. Porc
(Relementarea nr. 2759/75/CEE privind organizarea comuna de piata pentru
carnea de porc; Reglementarea nr. 3220/84/CEE si Reglementarea nr. 2967/85/CEE
care stabilesc modul de clasificare a carcaselor de porc; Reglementarea nr.
2763/75/CEE, Reglementarea nr. 3444/90/CEE, si Reglementarea nr. 231/95/CE
referitoare la acordarea de sprijin pentru depozitarea privata a carnii de porc)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in acest domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
In Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne, detinand circa jumatate
din productia de carne in perioada 1996 - 2000.
Din datele statistice privind evolutia efectivelor de porcine in perioada 1996 - 2000 ,
rezulta o scadere drastica a acestora : de la un efectiv total de 8234 mii capete in 1996,
s-a ajuns la 4797 mii capete in 2000 (58%).
Ca urmare a scaderii efectivelor de porci, au avut loc diminuari semnificative ale
productiei de carne de porc, ajungandu-se la 670 mii tone in viu in 2000 (74%), fata de
910 mii tone in 1996.
Consecintele directe ale diminuarii productiei de carne de porc, au determinat scaderea
consumului carnii de porc in ultimii ani, de la 23,8 kg/cap/an in 1996 la 22,4 kg/cap/an in
2000.
Structura productiei este concentrata in doua extreme: producatorul privat de dimensiuni
reduse si producatorii integrati de dimensiuni mari. Exista un numar de 1,7 milioane de
exploatatii zootehnice pentru porci la ingrasat cu un efectiv mediu de 2,16
capete/exploatatie in anul 2000.
In ceea ce priveste comercializarea carnii de porc, numai 49% din totalul acesteia trece
prin lantul comercial, restul fiind autoconsum.
Exista doua lanturi de productie care aplica tehnologii diferite: producatorii mici si
unitatile mari de productie.
Producatorii mici utilizeaza mijloace traditionale de crestere si hranire a porcilor.
Unitatile mari folosesc tehnologii moderne de crestere, insa baza materiala de care
dispun este invechita. 80% din acestea sunt integrate vertical, ceea ce inseamna ca au
unitati de procesare a hranei, unitati de crestere a porcilor si abatoare.
Comercializarea carcaselor de porc si a porcilor in viu se realizeaza in baza unor
standarde, care nu vizeaza clasificarea carcaselor in clase de calitate conform
sistemului EUROP.
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Balanta comerciala pentru carnea de porc, cat si pentru porcii vii este deficitara,
importurile avand valori mult mai mari decat exporturile la nivelul anului 2000. Astfel, sau importat 18.900 tone de animale vii si 22.389 tone carne de porc, exportandu-se
numai 329 tone carne de porc.
Sprijinul producatorilor se concretizeaza prin:
• alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru activitati de intretinere, conservare
si perpetuare a patrimoniului genetic al animalelor (Ordonanta de Urgenta a Guvernului
33/2000).
• pentru urmatoarea perioada se urmareste acordarea de la bugetul de stat, a unui
sprijin financiar, sub forma de subvenţii pe produs pentru :
- stimularea activitatii de crestere a efectivelor de animale si anume pentru
scrofite de reproductie la prima fatare diferentiat in functie de valoarea biologica si tipul
biotehnologiei de reproductie folosit (monta naturala sau insamantare artificiala);
- carne - in anul 2002 pentru porcii livrati la abatoare autorizate in greutate de 95
- 110 kg, pe baza unor contracte ferme incheiate intre producatorii agricoli si procesator;
- folosirea integrala a capacitatilor de productie existente si in acest sens punerea
in functiune a constructiilor zootehnice dezafectate, prin asigurarea cadrului legal pentru
vanzarea acestora in conditii avantajoase.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor a fost
organizat in structura Ministerului, Biroul pe produs, in cadrul Directiei Generale Strategii
si Politici in Zootehnie.
In cadrul acestui Birou se va realiza implementarea politicii de monitorizare a efectivelor
de animale, a productiei si a pietei, in sectorul de crestere a porcilor.
Calendarul adoptarii cerintelor europene, din domeniu, prevede:
•

Introducerea sistemului comunitar de clasificare a carcaselor de porc
(Reglementarea Consiliului nr. 3220/84/CEE si Reglementarea Comisiei nr.
2967/85/CEE) :
- 2002 - act normativ pentru desemnarea autoritatii competente in introducerea
grilei in sectorul carnii de porc, stabilirea atributiilor, sanctiunilor;
- 2002 - 2004 - instruire clasificatori;
- 2003 - 2004 - elaborarea si aprobarea actului normativ pentru introducerea
grilei de clasificare, plata corelata cu aceasta clasificare, organizarea controlului.
• Agentia de Interventie si Plati va intreprinde, in domeniul carnii de porc, masurile
necesare pentru:
- monitorizarea preturilor, corelate cu sistemul european de clasificare a
carcaselor (Reglementarea Comisiei nr. 3537/89/CEE) - anul 2004;
- administrarea sistemului de interventie privind:
a) restitutii la export ( Reglementarea Comisiei nr. 2331/97/CE) - anul 2003:
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-definirea restitutiilor la export;
-definirea comerciantilor care pot primi restitutii la export;
-conditiile pe care comerciantii trebuie sa le indeplineasca;
-procedurile de acordare a acestor restitutii la export;
-documentele pe care comerciantii trebuie sa le prezinte pentru solicitarea
restitutiilor, sa justifice exportul, si sa justifice ca produsele au ajuns la destinatie;
- penalitatile .
b) licente de import si export ((Reglementarea Comisiei nr.1432/94/CE,
Reglementarea Comisiei nr.1898/97/CE, Reglementarea Comisiei nr.1370/95/CE) - anul
2003:
-speciile de suine domestice in viata;
-sortimentele de carne de porc (proaspata, inghetata, congelata, sarata,
uscata si afumata, grasime de porc, conservata sau preparata);
-conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca comerciantii;
-documentele necesare pe care comerciantii trebuie sa le prezinte;
-termenul de valabilitate al licentelor;
-modul de completare al licentelor;
-valoarea garantiei pe care comerciantii trebuie sa o depuna pentru a primi
licentele.
c) ajutor pentru depozitare privata (Reglementarea Comisiei nr. 3444/90/CE) anul 2006.
16. Miere
(Reglementarea Consiliului 1221/97 si 2300/97)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
România solicită să fie înscrisă în anexa I a Reglementării Comisiei nr. 2300/97, cu
un număr de 1.449 mii stupi.
In prezent Romania detine un numar de 651.178 stupi, din care 10.459 stupi in sectorul
de stat si 640.719 stupi in sectorul privat. Prin aplicarea strategiei sectoriale, care
prevede masuri de sustinere si promovare a apiculturii, se vor acorda subventii,
incepand cu 2002, pentru familii de albine de elita si familii de albine de productie, astfel
incat, in anul 2007, numarul de stupi preconizat va fi de 1.449.000.
Incepand cu anul 2003, vor fi elaborate programe nationale anuale conform
Reglementării Comisiei nr. 2300/97, prin care se vor stabili măsurile de îmbunătăţire a
producţiei şi comercializării mierii de albine in Romania.
Situatia actuala
Apicultura este o ocupatie traditionala in Romania.
Diversitatea florei rurale reprezinta un mediu favorabil pentru o productie de miere de
calitate.
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Inainte de 1989, ajutoarele de stat pentru acest sector au fost substantiale.
Producatorii de miere beneficiau de zahar la un pret subventionat pentru hranirea
familiilor de albine in timpul iernii si de medicamente specifice pentru prevenirea si
combaterea bolilor.
Intre 1993 – 1999, numarul de familii de albine a scazut cu 160.000 familii de albine, de
la 780.000 familii de albine la 620.000 familii de albine. In ceea ce priveste productia de
miere, aceasta a crescut cu 12%, in aceeasi perioada, de la 9.936 tone la 11.153 tone.
Peste 90% dintre aceste familii de albine sunt in proprietate privata.
Mierea este utilizata pentru consumul uman sau ca ingredient in produsele alimentare,
precum si in productia de medicamente si industria cosmetica.
Exportul de miere a crescut de aproximativ trei ori in perioada 1995 – 2000, de la 2.582
tone in valoare de 3.337.680 USD, la 7.638 tone in valoare de 7.899.929 USD.
In procente, exportul de miere in anul 1995 a fost de 25% din productia totala de miere,
iar in anul 2000 procentul s-a ridicat la 75%.
Importurile au fost nesemnificative.
La data de 30.09.2001, datele statistice ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor privind familiile de albine sunt:
- total sectoare (stat+privat):
651.178 familii de albine, din care:
- in sector de stat:
10.459 familii de albine;
- in unitati cu flux industrial:
4.086 familii de albine;
- in sector privat:
640.719 familii de albine;
- in societati si asociatii private:
251 familii de albine;
- in ferme familiale:
640.468 familii de albine.
Productia de miere, la 30.09.2001, se prezinta astfel:
- total sectoare (stat+privat):
12.278 tone miere, din care:
- in sector de stat:
147 tone miere;
- pentru consum tehnologic:
37 tone miere;
- pentru valorificare pe piata:
68 tone miere;
- in sectorul privat:
12.131 tone miere;
- pentru consum tehnologic:
1.569 tone miere;
- pentru consum familial:
3.516 tone miere;
- pentru valorificare pe piata:
5.130 tone miere.
Pentru anul 2007 se preconizeaza o productie totala de miere de 25.000 tone, un
consum intern pe locuitor de 0.300 Kg si un export de 16.000 tone miere.
Legislatia actuala
-

Legea apiculturii 89/1998, privind sprijinirea activitătii apicole, in scopul protejarii
albinelor, cresterii numarului si productiei familiilor de albine, al valorificarii
80

-

-

superioare a resurselor melifere si a produselor apicole, cercetarea stiintifica si
pregatirea personalului tehnic pentru apicultura;
Ordinul ministrului nr. 68/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative
privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.
Normele de familii de albine pentru polenizare sunt următoarele:
- pomi fructiferi:
2-3 familii de albine la ha;
- floarea soarelui :
1-2 familii de albine la ha;
- rapita:
2-3 familii de albine la ha;
- seminceri de trifoi, sparceta si legume:
3-4 familii de albine la ha;
- lucerna:
8-10 familii de albine la ha;
Programul de actiune privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul
albinelor;
Contractul model pentru polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul
albinelor;
Ordinul nr. 66/1998 privind constituirea Comisiei centrale de baza melifera si stuparit
pastoral;
Ordinul nr. 67/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare a stuparitului
pastoral in Romania, care stabileste conditiile generale pentru organizarea si
practicarea stuparitului pastoral, obligatorii pentru unitatile cu sector apicol precum si
pentru apicultorii cu stupine personale;

Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordinul nr.307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor a fost
organizat in structura MAAP Biroul cresterea si exploatarea ecvinelor – Productiile
animalelor mici (iepuri, animale de blana, apicultura si sericicultura), in cadrul Directiei
Generale Strategii si Politici in Zootehnie.
Principalele sarcini ale Biroului vor fi implementarea politicii de monitorizare a efectivelor
de animale, a productiei si a pietei, elaborarea si implementarea politicii in sector.
Calendarul adoptarii cerintelor europene, din domeniu, prevede:
-

Începând cu anul 2003, se vor elabora programele naţionale anuale constand in
asistenta tehnica pentru membrii asociatiilor, masuri de control ale varoozei si bolilor
asociate, rationalizarea transhumantei, managementul centrelor regionale de
crestere ale albinelor si cooperarea in programele de cercetare pentru imbunatatirea
calitatii mierii de albine, conform Reglementării Comisiei nr. 2300/97 din 20
noiembrie 1997, privind regulile detaliate de implementare ale Reglementării
Consiliului (CE) Nr. 1221/97 care stipulează regulile generale pentru aplicarea
măsurilor de îmbunătăţire ale producţiei şi comercializării mierii de albine.
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C. DEZVOLTARE RURALA SI SILVICULTURA
Dezvoltare Rurala
(Reglementarea 1260/1999 a Consiliului cu privire la dispozitiile generale ale
Fondurilor Structurale; Reglementarea 1257/1999 a Consiliului cu privire la
sprijinul pentru dezvoltare rurala din Fondul European pentru Orientarea si
Garantarea Agriculturii (FEOGA)
Acceptarea acquis-ului comunitar
Romania accepta acquis-ul comunitar in acest domeniu si nu solicita perioade de
tranzitie.
Situatia actuala
Reglementarea 1260/1999
Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este primul document de
programare care vizeaza intreg spatiul rural si asigura implementarea primului program
operational - Programul SAPARD; Conceptia si implementarea PNADR si a Programului
SAPARD, au avut la baza Reglementarile UE, privind fondurile de tip structural acordate
tarilor candidate si reprezinta un prim exercitiu de pregatire a acestor tari, pentru
derularea fondurilor structurale. Avand in vedere punctele tari, diferentele, decalajele si
oportunitatile identificate, strategia pe termen scurt si lung propusa de PNADR va avea
urmatoarele obiective strategice:
• dezvoltarea durabila a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea si
imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole.
• cresterea standardului de viata in spatiul rural prin imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurilor sociale si prin definirea si stabilirea unei bune practici agricole
necesare unei agriculturi durabile si dezvoltarii rurale;
• dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea si modernizarea bunurilor imobile pentru
exploatatiile agricole si forestiere private, infrastructurilor de transport, comunicatii,
alimentare cu apa si energie, dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice, in
vederea mentinerii si/sau crearii unor venituri alternative/suplimetare si a noi de
locuri de munca.
• dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea instruirii profesionale a
producatorilor agricoli si detinatorilor de terenuri forestiere si prin construirea si
consolidarea capacitatii institutionale.
Pentru toate aceste obiective strategice se va da prioritate investitiilor care permit
implementarea acquis-ului comunitar.
În acest context, s-a pus accent pe realizarea cerinţelor legislative, procedurale şi
administrative necesare demarării Programului SAPARAD.
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Pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD prin O.U.G.
142/2000 aprobata prin Legea nr. 309/2001, a fost înfiinţată Agenţia SAPARD.
Agenţia funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea directă
a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor si are o structură proprie la nivel
naţional şi opt birouri regionale de implementare a Programului SAPARD amplasate
conform celor opt regiuni de dezvoltare.
Pentru definirea conditiilor privind regulile de gestiune si control financiar precum si a
cadrului general administrativ, legislativ si tehnic pentru implementarea Programului
SAPARD, a fost promulgata Legea nr. 316 pentru ratificarea Acordului Multianual de
Finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene semnat la
Bruxelles la 2 februarie 2001.
In vederea angajarii contributiei comunitare aferente anului 2000, in data de 18 iunie
2001 a fost promulgata Legea nr. 317 pentru ratificarea Acordului Anual de Finantare
dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene semnat la Bruxelles la 27
februarie 2001.
Responsabilitatea pentru managementul financiar al fondurilor SAPARD revine
Responsabilului Naţional cu Autorizarea (RNA), conform prevederilor „Acordului
Multianual de Finanţare”. Fondul Naţional din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aflat
sub responsabilitatea RNA, acţionează în calitate de Autoritate Competentă, având rolul
de a emite, monitoriza şi retrage acreditarea Agenţiei SAPARD şi de a numi Organismul
de Certificare.
Prin Hotararea de Guvern nr.859 din 30 august 2001 s-a constituit Comitetul de
Acreditare Nationala SAPARD, pentru conferirea deciziei de management a fondurilor
SAPARD, in vederea acreditarii nationale a Agentiei SAPARD.
Curtea de Conturi a Romaniei a fost nominalizata Organism de Certificare al
Programului SAPARD prin OUG nr.101 (promulgata in data de 27 iunie 2001) pentru
completarea art.17 din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de
Conturi.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 339/22 martie 2001 in cadrul Ministerului Integrării
Europene s-a constituit Autoritatea de Management a Programului SAPARD.
Autoritatea de Management şi Agenţia SAPARD vor asigura monitorizarea efectivă a
implementării Programului şi vor raporta Comitetului de Monitorizare a Programului
SAPARD (înfiinţat prin Decizia nr. 271/14 mai 2001 a Primului Ministru) progresele
măsurilor şi, dacă este cazul, ale submăsurilor.
In scopul accelerarii procesului de acreditare si preluarii cat mai rapide a gestiunii
Programului SAPARD, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a identificat si
stabilit pentru primul an de finantare trei masuri prioritare:
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o Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole
(masura 1.1);
o Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale (masura 2.1);
o Asistenta tehnica (masura 4.2).
Agentia SAPARD a demarat campania de promovare a programului. S-a creat un birou
de promovare comunicare la sediul Agentiei SAPARD, unde sunt puse la dispozitia
potentialilor beneficiari informatii despre modul de accesare a fondurilor. Centre de
informare vor fi infiintate si in localitatile unde isi desfasoara activitatea Birourile
Regionale pentru Implementarea Progarmului SAPARD.
In perioada preaderarii, Romania va armoniza legislatia nationala cu cea europeana in
special in ceea ce priveste:
• Schemele de ajutor pentru pensionarea timpurie; Avand in vedere numarul
mare de pensionari raportat la populatia activa pentru implementarea acestei
masuri, se va acorda o atentie deosebita (perioada, categorii de populatie,
etc.)
• Sprijin pentru zonele defavorizate si cu restricti de mediu (zonele montane,
zone afectate de handicapuri specifice si zone care sunt in pericol de
abandonare de utilizare a terenului), care se va acorda prin compensatii
acordate fermierilor ce desfasoara activitate agricola in aceste zone;
• Sprijin pentru metodele agricole de productie desemnate sa protejeze mediul
si sa mentina spatiul rural, care va fi acordat anual si va consta intr-un
cuantum valoric acordat procentual in functie de tipul de cultura si modul de
utilizare a terenului; Aceasta masura va fi sprijinita in perioada preaderarii si
de Programul SAPARD.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Reglementarea 1260/1999, Reglementarea 1257/1999
Dezvoltarea rurala, ca pilon al dezvoltarii durabile reprezinta un capitol important in
politica MAAP de aderare la structurile europene. Dimensiunile si implicatiile acestui
domeniu se rasfrang si asupra altor institutii si organisme guvernamentale si
neguvernamentale si in egala masura asupra societatii civile.
In acest context, Romania trebuie sa - si asigure parghiile adecvate pentru dezvoltarea
spatiului rural. Pentru aceasta trebuie acordata o deosebita importanta actiunii de
restructurare si perfectionare a institutiilor si a personalului insarcinat cu dezvoltarea
rurala, in paralel cu o larga mobilizare a societatii civile pentru sustinerea acestor
actiuni.
Masurile pentru infiintarea cadrului institutional pentru accesarea fondurilor structurale
sunt prezentate la capitolul Masuri orizontale – FEOGA.
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Programul SAPARD ca instrument de preaderare reprezinta un prim test al capacitatii
institutionale si de management prin care se intentioneaza realizarea urmatoarelor
obiective:
• promovarea acelor obiective si actiuni care permit modernizarea, restructurarea si
innoirea sistemelor de productie agroalimentare, asigurand premisele atingerii cerintelor
de calitate din Uniunea Europeana;
• asigurarea unor conditii minime privind infrastructura agricola si rurala;
• mentinerea si/sau cresterea numarului locurilor de munca atat prin diversificarea
activitatilor agricole si nonagricole practicate, cat si prin intensificare activitatilor de baza;
• stabilizarea si/sau atragerea tinerilor in spatiul rural, paralel cu cresterea gradului de
cunoastere a traditiilor si valorilor culturale locale;
• cresterea nivelului de bunastare si instruire vocationala a locuitorilor spatiului rural;
• includerea cerintelor dezvoltarii unor activitati in acord cu cerintele standardelor de
protectie a mediului din Uniunea Europeana.
Fondurile structurale vor avea un impact deosebit de puternic si pozitiv asupra
agriculturii si spatiului rural romanesc.
In vederea dezvoltarii durabile rurale a spatiului romanesc, Strategia pentru dezvoltarea
zonei montane prevede obiective si masuri specifice, in corelare cu R 1257/99, inclusiv
masura privind zonele defavorizate si zonele cu restrictii de mediu.
Silvicultura
Reglementarile CEE nr. 1257/1999 (aplicata prin R1750/1999), 2158/1992 (aplicata
prin R nr. 804/1994 si 1727/1999), 3528/1986 (aplicata prin R nr. 1696/1987,
1091/1994 si 2278/1999), 1615/1989, Directiva 404/1966 si Directiva 161/1971,
unificate prin Directiva 105/1999, Decizia 89/1989.
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Suprafata terenurilor cu vegetatie forestiera din Romania este 6,6 milioane ha,
ceea ce reprezinta aproximativ 28% din teritoriul national.
Repartizarea padurilor pe forme de relief este neuniforma. Campia este deficitara
in paduri, doar 7 % din acestea situandu-se in aceasta zona, in timp ce 28 % din paduri
se gasesc in zona de deal, iar 65 % in regiunea montana.
Padurile Romaniei sunt formate preponderent din specii de foioase - 69,3 %,
restul de 30,7 % fiind rasinoase.
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Raportat la suprafata totala a padurilor, dintre foioase fagul are ponderea cea mai
mare (31 %), urmat de cvercinee (18 %). Referitor la rasinoase, predomina molidul (23
% si bradul 5%).
Volumul de lemn pe picior al padurilor este de circa 1.341 milioane m.c., volumul
mediu de lemn este de 218 m.c./hectar, cresterea medie anuala este 5,6 m.c./ha, iar
posibilitatea anuala a padurilor este de aproximativ 17 milioane m.c.
In prezent majoritatea padurilor sunt in proprietatea statului, in administrarea
Regiei Nationale a Padurilor, doar 10% din suprafata totala fiind proprietate particulara,
procent care va creste insa semnificativ, probabil in jurul valorii de 30%, ca urmare a
restituirii padurilor catre fostii proprietari.
Padurile Romaniei sunt in totalitate administrate pe baza de proiecte de
management silvic (amenajamente silvice).
Avand in vedere suprafata mare de terenuri degradate inapte folosintelor
agricole, strategia guvernamentala a sectorului pe termen lung are ca obiectiv cresterea
procentului de impadurire la nivel national.
Reglementarile comunitare sunt partial transpuse in legislatia nationala prin:
- Decretul Consiliului de Stat nr. 10/1986 privind instituirea sistemului informational din
silvicultura;
- Ordinul ministrului silvicuturii pentru aprobarea Instructiunilor Tehnice nr. 10/1988
privind producerea, certificarea si controlul genetic al materialelor forestiere de
reproducere;
- Legea nr. 124/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind
apararea impotriva dezastrelor;
- Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind
apararea impotriva incendiilor;
- Legea nr. 26/1996 – Codul silvic;
- Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1654/31.10.2000 pentru
aprobarea Normelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor din paduri;
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 269/2001 privind aprobarea
Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din Romania,
publicat in Monitorul Oficial nr. 439/06.08.2001.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
-

In ceea ce priveste sprijinul pentru dezvoltarea rurala din Fondul European pentru
Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) – R 1257/99, sectorul forestier
Pentru aplicarea prevederilor in domeniul forestier, ca prim pas, in 2002 vor fi
constituite structuri institutionale la nivel central si judetean care sa asigure
realizarea de catre proprietari a unui management durabil al padurilor si sa
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acorde asistenta pentru mentinerea si imbunatatirea resurselor forestiere si
extinderea suprafetei padurilor
- In ceea ce priveste protectia padurilor Comunitatii impotriva incendiilor, urmatoarele
masuri vor fi luate in vederea transpunerii prevederilor comunitare:
2002 - clasificarea teritoriului Romaniei in functie de gradul de risc al padurilor la
incendii, care se va face in baza unui studiu avand acest obiectiv;
2004 - reactualizarea sistemului informational din silvicultura, o componenta a
proiectului “Programul de dezvoltare a silviculturii”, care se preconizeaza sa se
deruleze in baza unui credit in urmatorii 5 ani; cu aceasta ocazie se va introduce
formularul standardizat al UE pentru raportarea incendiilor;
-

In ceea ce priveste protectia padurilor Comunitatii impotriva poluarii atmosferice:

Implementarea schemei UE privind protectia padurilor impotriva poluarii atmosferice (R
nr. 3528/86) este asigurata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) aflat in subordinea Regiei Naţionale a
Pădurilor (RNP), care este desemnat Centru focal national pentru implementarea
“schemei”.
In prezent, tara noastra transmite anual la Centrul de Coordonare a Programului, datele
privind monitoringul forestier national si european, care sunt incluse in Raportul intocmit
de Comisia Europeana si UN ECE.
Se va proceda la armonizarea legislatiei romanesti in domeniu cu reglementarile
comunitare, astfel:
- Adoptarea unui act normativ prin care sa se oficializeze Programul de
supraveghere a starii de sanatate a padurilor si a starii solurilor forestiere in
Romania, care sa stabileasca si sursele de finantare.
- Avand in vedere ca ”schema” este planificata sa functioneze pana la sfarsitul anului
2001 si se preconizeaza elaborarea unui nou act normativ al UE care inlocuieste sau
amendeaza Reglementarea 3528/86/CEE, se are in vedere pregatirea actului
normativ romanesc in concordanta cu viitorul act al UE.
Pentru implementarea integrala a schemei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si
Pădurilor va lua masurile necesare de a se procura suplimentar aparatura de teren si
echipamente pentru realizarea componentelor programului, corespunzatoare nivelului II
– monitoring intensiv, pentru meteorologie, sol, stocarea carbonului si teledetectie.
- In ceea ce priveste crearea Sistemului European de Informatii si Comunicare pentru
Silvicultura (EFICS):
In Romania exista si functioneaza sistemul informational din silvicultura, instituit prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 10/1986, cu care opereaza Regia Naţională a Pădurilor si
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.
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In cadrul proiectului “Programul de dezvoltare a silviculturii” mentionat, se prevede ca
sistemul informational romanesc din silvicultura sa fie corelat si adaptat la EFICS pana
in anul 2004.
- In ceea ce priveste comercializarea materialului forestier de reproducere, in vederea
transpunerii reglementarilor comunitare vor fi adoptate si implementate:
2003 – inlocuirea actualei reglementari cu un act normativ privind producerea si
utilizarea materialelor forestiere de reproducere, care sa se armonizeze cu
prevederile legislatiei europene;
2004 - revizuirea standardelor nationale in vigoare in conformitate cu anexele la
directiva.
-

In ceea ce priveste constituirea Comitetului Permanent pentru Silvicultura, in anul
aderarii se vor lua masurile necesare reprezentarii Romaniei in comitet.

Aspecte institutionale
Prin Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, Ministerul
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a devenit autoritatea publica centrala care
raspunde de silvicultura.
In cadrul ministerului, activitatea in domeniul silviculturii este organizata in doua
directii: Directia strategii, politici si legislatie silvica si Directia regim si inspectie silvica.
Directia strategii, politici si legislatie silvica are in structura doua servicii: Serviciul
strategii, politici, legislatie silvica si cinegetica si Serviciul reconstructie ecologica si arii
protejate, iar Directia regim si inspectie silvica are in componenta 4 servicii: Serviciul
managementul padurilor private, Serviciul pentru controlul aplicarii regimului silvic,
Serviciul fond forestier, amenajare si accesibilizare si Serviciul cinegetic.
In subordinea ministerului functioneaza un numar de 16 inspectorate teritoriale
de regim silvic si cinegetic, cu un numar total de 300 de posturi, care controleaza
aplicarea si respectarea regimului silvic in intregul fond forestier national. In structura
acestor inspectorate functioneaza subunitati teritoriale (ocoale de regim silvic).
Regia Nationala a Padurilor, reorganizata potrivit Hotararii Guvernului nr.
173/2001, functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
exercitand atributii de serviciu public cu specific silvic. Regia Naţionala a Padurilor are
ca obiect de activitate aplicarea Strategiei nationale in domeniul silviculturii si actioneaza
pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate
publica a statului, pe care il administreaza, precum si pentru gospodarirea si
valorificarea vanatului, a pestelui din apele de munte si a celorlalte produse specifice
fondului forestier, potrivit reglementarilor legale, in conditii de eficienta economica.
Regia Nationala a Padurilor are in structura sa 38 de unitati fara personalitate juridica.
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Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) este unitatea specializata in
structura Regiei Nationale a Padurilor, fara personalitate juridica, avand subunitati
pentru cercetare-proiectare, ocoale silvice si baze experimentale in teritoriu.
Ca principal gestionar al intregii informatii stiintifice si tehnice din domeniul silvic
romanesc, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice presteza servicii in urmatoarele
domenii de activitate:
1.
cercetare stiintifica – proiectare tehnologica si de investitii – studii de
impact si bilant de mediu – service;
2.
protectia padurilor;
3.
ecologie forestiera;
4.
GIS si teledetectie;
5.
vanatoare si salmonicultura;
6.
amenajarea padurilor;
7.
biometrie;
8.
genetica;
9.
proiectare de investitii.

D. SECTORUL SANITAR VETERINAR
INTRODUCERE
Datorita importantei pentru sectorul agricol si domeniului vast pe care il acopera acquisul comunitar veterinar, transpunerea completa in legislatia nationala a celor aproximativ
630 de acte legislative, din care 90 directive cheie si 120 documente legislative de baza,
reprezinta o prioritate deosebita pentru serviciile veterinare din Romania.
In acest context, pentru a se asigura implementarea efectiva a celor 16 acte comunitare
reprezentand legislatia comunitara orizontala (regulamente, directive, decizii) si a celor
peste 100 documente legislative de baza, Romania va consolida anumite structuri
administrative si va adopta proceduri care sa garanteze implementarea noii legislatii
transpuse. Aceasta implica consolidarea capacitatii administrative veterinare centrale si
stabilirea unei strategii nationale care sa asigure sanatatea si bunastarea animalelor,
precum si protectia consumatorilor sub aspectul sanatatii publice confrom principiului
trasabilitatii de la ferma pana la masa consumatorului. Pentru realizare scopului propus
strategia nationala veterinara include si dotarea cu echipamente performante a
laboratoarelor veterinare, a posturilor de inspectie si controale veterinare de frontiera,
modernizarea abatoarelor si unitatilor de prelucrare a produselor de origine animala
pentru a fi in conformitate cu cerintele comunitare. Vor fi elaborate planuri de
contingenta realiste si functionale. De asemenea vor fi solutionate o serie de aspecte
prioritare care vizeaza identificarea si inregistrarea animalelor, imbunatatirea capacitatii
de prelucrare a deseurilor de origine animala, indeosebi in ceea ce priveste materialele
cu risc inalt specific.
Cu privire la controlul sanitar veterinar al animalelor vii si produselor de origine animala
destinate schimburilor comerciale internationale, procedurile legale vor asigura punerea
in aplicare cu rapiditate si eficienta a reglementarilor legislative armonizate. Avand in
vedere libera circulatie a marfurilor intre Statele Membre, fara controale la frontiera,
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inspectia veterinara va fi efectuata prin controale veterinare la locul de origine, prin
sondaj la destinatie si la frontierele externe ale Comunitatii.
Acceptarea acquis-ului
România acceptă acquis-ul comunitar pentru sectorul sanitar veterinar, in vigoare la
data de 31 decembrie 2000 si va implementa acquis-ul pana la data aderarii la Uniunea
Europeana, cu exceptia perioadelor de tranziţie solicitate.
Actul legislativ cadru de baza, in domeniul veterinar in Romania, este Legea sanitara
veterinara nr. 60/1974, cu modificarile si completarile ulterioare. In baza acestei legi sunt
elaborate norme sanitare veterinare aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor.
Responsabilitatea pentru intregul domeniu veterinar revine administratiei veterinare
centrale, cu rol de autoritate veterinara competenta, reprezentata de Agentia Nationala
Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
A.

CADRUL INSTITUTIONAL
Situatia actuala
Actul cadru legislativ de baza care reglementeaza activitatea sanitara veterinara din
Romania si organizarea institutionala este Legea sanitara veterinara nr.60/1974, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Conform prvederilor Legii sanitare veterinare si Hotararii Guvernului Romaniei
nr.440/2001, serviciile sanitare veterinare de stat din Romania (denumite retea
sanitara veterinara) sunt organizate ca sector distinct si autonom in cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor (MAAP).
Organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar este reglementata prin
Legea nr.160/1998 care cuprinde si prevederi referitoare la organizarea serviciilor
sanitare veterinare private.
I.Serviciile sanitare veterinare de stat
1. Organizare si functionare
Autoritatea veterinara centrala competenta din Romania este reprezentata de
Agentia Nationala Sanitara Veterinara (ANSV) organizata ca
directie generala in
cadrul MAAP si are in subordine institutii centrale de specialitate, directii sanitare
veterinare judetene si a municipiului Bucuresti.
Activitatea serviciilor sanitare veterinare de stat din Romania este organizata in
sistem piramidal, la nivel central, judetean si local.
a) la nivel central :
- Agentia Nationala Sanitara Veterinara (ANSV)
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care este organizata cu 3 directii de specialitate :
Directia de sanatate a animalelor
Directia de igiena si sanatate publica
Directia inspectie si controale veterinare
Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala* (IDSA)
- Institutul de Igiena si Santate Publica Veterinara (IISPV)
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si
Medicamentelor de Uz Veterinar (ICPBMV)
-

-

*IDSA are in structura sa:
18 laboratoare centrale sanitare veterinare pentru activitatile de supraveghere si
diagnostic veterinar, organizate ca sectii;
Directia de Coordonare Administrativa a activitatii Inspectoratelor de Politie
Sanitara Veterinara de Frontiera (IPSVF) cu unitatile teritoriale si locale din
subordine : Inspectoratele de Politie Sanitara Veterinara de Frontiera si Punctele
de inspectie sanitara veterinara de frontiera
Sectia de Integrare Europeana, Transpunere Legislativa, Programe si Relatii
Internationale (SIETLPRI).

b)la nivel teritorial judetean :
- Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti (DSV), care au
in structura si laborator sanitar veterinar de stat
c)la nivel local : Circumscriptiile sanitare veterinare zonale ** (CSVZ)
Circumscriptiile sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine
animala** (CSVCA)
** CSVZ si CSVCA sunt organizate in cadrul Directiilor sanitare veterinare
judetene si a municipiului Bucuresti si sunt unitati teritoriale subordonate acestora
2. Atributii generale
Atributiile serviciilor sanitare veterinare sunt prevazute in Regulamentul de
organizare si functionare a serviciilor sanitare veterinare de stat aprobat prin
Ordinul MAA nr.125/1998 care a fost modificat prin Ordinul MAA nr.126/1999.
a) ANSV coordoneaza si controleaza intreaga activitate din domeniul sanitar veterinar
si reprezinta Administratia Veterinara Centrala in relatiile interne si internationale.
Organizeaza si coordoneaza, potrivit legii, activitatile sanitare veterinare, inclusiv
strategia in domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz
veterinar, al alimentelor de origine animala si al furajelor, stabileste norme
sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice si
controleaza modul de aplicare al acestora, potrivit legii.
Urmareste asigurarea unor standarde inalte de siguranta a alimentatiei, prin
punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea
incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om.
Asigura prevenirea introducerii pe teritoriul Romaniei a unor boli exotice sau
epizootice la animale, precum si toate masurile sanitare veterinare ce trebuie
luate in concordanta cu normele europene si internationale.
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IDSA reprezinta laboratoarele nationale de referinta in domeniul diagnosticului si
supravegherii sanitare veterinare a starii de sanatate a animalelor.
Coordoneaza tehnic si metodologic si controleaza intreaga activitate de laborator
a directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, in domeniul
sanatatii animalelor. Coordoneaza din punct de vedere administrativ activitatea
IPSVF si a SIETLPRI.
IISPV reprezinta laboratorul national de referinta in domeniul expertizei si
controlului de laborator al produselor de origine animala si al furajelor, inclusiv in
domeniul reziduurilor.
Coordoneaza tehnic si metodologic si controleaza intreaga activitate a
laboratoarelor judetene si a municipiului Bucuresti, in domeniul igienei si
sigurantei alimentelor de origine animala.
Coordoneaza si monitorizeaza activitatea a 6 laboratoare zonale pentru controlul
reziduurilor.
ICPBMV reprezinta laboratorul national de referinta in domeniul calitatii,
conservarii, difuzarii si utilizarii in practica veterinara a produselor farmaceutice si
a altor produse de uz veterinar.
Coordoneaza tehnic si metodologic testarea si controlul de stat al produselor
biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor, aditivilor de
uz furajer si a altor produse fabricate in tara sau provenite din import, utilizate in
practica veterinara.
b)

DSV judetene si a municipiului Bucuresti reprezinta autoritatea veterinara
competenta care organizeaza intreaga activitate sanitara veterinara pe teritoriul
judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa o conceptie unitara care sa asigure
apararea sanatatii animalelor si protectia sanatatii publice .
Controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei sanitare veterinare si
a normelor, instructiunilor si deciziilor sanitare veterinare emise de ANSV in
domeniul sanatatii animale si sanatatii publice veterinare pe intreg teritoriul
judetului sau al municipiului Bucuresti.
Laboratorul sanitar veterinar de stat din cadrul DSV reprezinta autoritatea
sanitara veterinara de stat in probleme de diagnostic veterinar si expertiza
produselor de origine animala si a furajelor.

c) CSVZ reprezinta autoritatea veterinara competenta teritorial pe o zona limitata
stabilita de DSV judeteana pe raza a mai multor localitati dintr-un judet.
Supravegheaza , controleaza si monitorizeaza aplicarea si respectarea
prevederilor legislatiei sanitare veterinare in mod special privind prevenirea si
combaterea bolilor la animale, in zona in care isi desfasoara activitatea.
CSVCA reprezinta autoritatea veterinara competenta in cadrul unor unitati de
procesare a produselor de origine animala sau pe o raza de activitate limitata
stabilita de DSV judeteana sau a municipiului Bucuresti. Efectueaza expertiza si
controlul produselor de origine animala pe intreg lantul de producere al acestora,
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de la materiile prime pana la produsele finite si valorificarea acestora prin
expunerea la vanzare.
II. Serviciile sanitare veterinare private
1. Organizare si functionare
Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul sanitar veterinar
national, isi desfasoara activitatea sub supravegherea si autorizarea Colegiului
Medicilor Veterinari si a autoritatilor publice sanitare veterinare si sunt organizate
ca :
- circumscriptii de asistenta veterinara
- dispensare veterinare
spitale, centre, clinici si cabinete veterinare
farmacii si puncte farmaceutice veterinare
- laboratoare si alte unitati cu profil veterinar
2. Atributii generale
Atributiile si competentele medicilor veterinari liber profesionisti pentru
indeplinirea unor indatoriri publice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare
si functionare emis de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania si ANSV din
MAAP in baza Legii nr.160/1998.
a) activitati de interes public
Asigura, pe baza de contract incheiat cu directiile sanitare veterinare, efectuarea
actiunilor strategice de depistare, profilaxie si combatere a bolilor de la animale
care sunt transmisibile la om, precum si a altor activitati care concura la
supravegherea sanitara veterinara a teritoriului.
b) activitati de libera practica
Acordarea asistentei medicale veterinare si efectuarea oricaror actiuni si servicii
de specialitate autorizate in domeniul : asistentei medicale veterinare,
insamantarilor artificiale, servicii de specialitate si consultanta tehnica si
legislativa sanitara veterinara, producerii si comercializarii biopreparatelor,
medicamentelor, aparaturii medicale si instrumentarului pentru uz veterinar.
III.Structuri institutionale tehnice si stiintifice veterinare
-

Consiliul Medical Veterinar Superior (Ord.MAA nr.109/2000)
Comandamentul Central Antiepizootic (Ord. MAA nr.4068/1995 care
urmeaza a fi modificat)
Comisia Centrala pentru Epizootii si Supraveghere a Contaminarii
Radioactive, Chimice sau Biologice a Produselor Vegetale si Animale
(Ord.MAA nr.72/2001)
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-

Comisia Nationala pentru Testarea, Autorizarea, Inregistrarea, Certificarea
si
Supravegherea Medicamentelor Veterinare, Furajelor, Aditivilor si a
altor Produse de uz Veterinar (Ord.MAA nr.109/1999)
- Comisia pentru Autorizarea si Avizarea Sanitara Veterinara de Functionare
a Laboratoarelor Sanitare Veterinare de Stat si Private in Domeniul
Sanatatii Animalelor si Sanatatii Publice (Ord. MAAP nr.85/2001)
Comandamentul pentru implementarea reformei in domeniul sanitar
veterinar (Ord.MAA nr.72/1999)
Date statistice care atesta eficienta functionarii institutionale
Romania este recunoscuta oficial, libera de boli infecto-contagioase inscrise in lista "A" a
Oficiului International de Epizootii. In acest sens, Romania nu a mai inregistrat nici un
caz de febra aftoasa in ultimii 20 ani. Romania este de asemenea libera de pesta
bovina, bruceloza bovina, bruceloza ovina si caprina (B. melitensis), pleuropneumonia
contagioasa bovina, pesta micilor rumegatoare.
Situata privind eradicarea tuberculozei bovine in Romania a fost imbunatatita radical in
ultimii ani.
Romania nu a inregistrat boli exotice la animale cuprinse in lista "A" a Oficiului
International de Epizootii (pesta porcina africana, pesta africana a calului,febra Vaii de
Rift ,etc.)
Romania nu a diagnosticat cazuri de encefalopatii spongiforme la animale aplicand o
politica de interzicere a importurilor de animale sau produse cu risc din tarile in care sau diagnosticat si au evoluat cazuri de encefalopatie spongiforma bovina sau scrapie.
Romania raporteaza scaderea incidentei bolilor transmisibile de la animale la om
(zoonoze) si a toxiinfectiilor alimentare datorate consumului unor produse de origine
animala.
Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar
Principalele masuri pentru sporirea eficientei institutionale
Romania va modifica actul cadru legislativ de baza in domeniul sanitar veterinar care va
cuprinde domeniile de competenta care vor raspunde cerintelor comunitare.
Pana la data aderarii, Romania va adopta si va implementa planuri de urgenta pentru
toate bolile cuprinse in lista "A" a O.I.E. si pentru encefalopatiile spongiforme
transmisibile.
Inainte de data aderarii, Romania va continua imbunatatirea structurilor administrative la
nivel central, regional si local prin stabilirea unei strategii pentru apararea sanatatii
animale si protectia sanatatii consumatorilor, prin programe proprii si programe de
infratire institutionala, programe de instruire si educatie veterinara continua, precum si
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prin obtinerea si alocarea unor fonduri din bugetul national si cu finantare externa pentru
investitii in laboratoarele de diagnostic si la viitoarea frontiera externa a UE.
Romania va continua armonizarea legislatiei veterinare si implementarea acesteia
conform calendarului stabilit, asfel incat la data aderarii sa fie aliniata la toate cerintele
legislatiei UE.
Sisteme de control pentru piata interna, inclusiv sistemul ANIMO
(Directiva Consiliului 90/425/CEE - pentru animale vii, Directiva Consiliului
89/662/CEE - produse de origine animala)
Prevederile privind circulatia animalelor sunt cuprinse in Legea sanitara veterinara
nr.60/1974 si in Normele si masurile sanitare veterinare elaborate in baza acesteia si
aprobate prin Ordinul MAA nr. 114/1975. Circulatia animalelor in Romania este supusa
controlului sanitar veterinar de stat, transportul acestora indiferent de mijlocul de
transport fiind permis numai insotit de certificate de sanatate eliberate de medicii
veterinari oficiali. Imbarcarea si debarcarea animalelor in/din mijloacele de transport se
efectueaza sub supraveghere si control sanitar veterinar si numai in/din locuri autorizate
sanitar veterinar (statii de imbarcare /debarcare terestre, cale ferata, porturi si
aeroporturi). Persoanele fizice detinatoare de animale au obligatia sa anunte in
maximum 24 ore autoritatile sanitare veterinare competente locale in cazul in care
dobandesc animale din specia bovine,cabaline,ovine,caprine sau porcine provenite din
alte localitati si sa nu introduca aceste animale timp de 15 zile in alte efective de
animale detinute anterior.
Controlul sanitar veterinar al circulatiei animalelor se efectueaza prin verificarea
documentelor de insotire, controlul identitatii si controlul fizic. Controalele sunt efectuate
atat la nivel local de catre medicii veterinari oficiali concesionari, la nivel zonal de catre
medicii veterinari zonali numiti de directia sanitara veterinara judeteana, cat si la nivel
regional (judetean) de catre inspectorii birourilor de inspectie si control din cadrul
directiilor sanitare veterinare judetene.
Directia de Inspectii si Controale Veterinare din cadrul ANSV efectueaza prin inspectorii
de specialitate controale sistematice si nediscriminatorii privind modul in care se
respecta legislatia veterinara referitoare la miscarea animalelor pe tot teritoriul
Romaniei. Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legislative in vigoare sunt
prevazute in Legea sanitara veterinara nr.60/1974, cu modificările şi completările
ulterioare.
Sistemul ANIMO
(Deciziile Comisiei 91/398/CEE,91/426/CEE, 91/539/CEE, 91/585/CEE, 91/637/CEE,
91/638/CEE, 92/176/CEE, 92/341/CEE, 92/373/CEE, 92/486/CEE, 93/28/CE, 93/70/CE,
99/716/CE, 99/874/CE, 2000/287/CE, Decizia Comisiei 00/288/CE, 92/486/CE.)
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Situatia actuala
Legislatia nationala in domeniu este in prezent partial armonizata cu acquis-ul comunitar
cu referire la instituirea retelei veterinare computerizate, configuratia minima a
echipamentelor pentru aceasta retea, modelul de mesaj transmis prin aceasta,
desemnarea serverului central, stabilirea centrelor locale ANIMO, precum si formatul de
inregistrare pentru informatiile solicitate a fi transmise de catre acestea. Serviciile
veterinare din Romania (Agentia Nationala Sanitara Veterinara, directiile sanitare
veterinare judetene, institutele veterinare centrale, laboratoarele veterinare desemnate,
punctele de inspectie la frontiera) sunt conectate prin reteaua telefonica, fax precum si
prin reteaua computerizata (e-mail). Astfel:
- la nivelul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare exista 13 computere, un modem cu
conectare la INTERNET si serverul central.
- la nivelul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala exista 61 computere din care
44 la sediul central al institutului si 17 repartizate la inspectoratele de politie sanitara
veterinara de frontiera. Exista conectare la INTERNET in cadrul retelei „INTRA-NET”
care functioneaza la nivelul institutului, cu adrese de e-mail.
- la nivelul Institutului de Igiene si Sanatate Publica Veterinara exista 10 computere,
conectare la INTERNET cu adrese de e-mail.
- la nivelul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz
Veterinar exista 19 computere, conectare la INTERNET, cu adrese de e-mail.
-la nivelul celor 42 directii sanitare veterinare judetene exista in medie cate 3 computere,
toate directiile fiind conectate la INTERNET.
In cadrul fiecarui institut central mentionat anterior, exista un specialist cu
responsabilitati in domeniul informaticii. Pentru mentinerea functionalitatii si intretinerii
echipamentelor informatice exista contracte cu companii specializate in „service” atat la
nivelul Administratiei centrale veterinare cat si la nivelul institutelor centrale de profil si al
directiilor sanitare veterinare judetene.
In cadrul programului de perfectionare continua au fost instruiti atat in tara cat si in
strainatate, toti specialistii care utilizeaza aceste computere.
Exista, de asemenea, formate grupuri de lucru care au responsabilitatea transpunerii
legislatiei comunitare specifice in legislatia veterinara nationala si instruirii viitorilor
utilizatori. Specialistii care fac parte din grupul de informatica veterinara au fost instruiti
si participa periodic la intrunirile de lucru organizate de Biroul TAIEX al Comisiei
Europene.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Strategia Romaniei privind adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar in acest
domeniu consta in crearea Sistemului Informational Veterinar Integrat la nivel national in
care vor fi incluse, intr-o prima etapa, bazele de date privind identificarea si inregistrarea
animalelor, notificarea bolilor transmisibile ale animalelor (ADNS), reteua computerizata
veterinara ANIMO si reteaua computerizata veterinara pentru controlul importurilor
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SHIFT, urmand ca in etapa a doua, aceste baze de date sa functioneze independent.
Prima etapa se va realiza pana la data de 31.12.2004, iar etapa a doua pana la data de
31.12.2006.
Romania va definitiva transpunerea intregii legislatii comunitare privind sistemul ANIMO
pana la data de 30.06.2002.
Pana la 30.06.2002, Administratia veterinara centrala a Romaniei va evalua
compatibilitatea computerelor existente pentru a se stabili nivelul de interconectare in
cadrul Sistemului Informational Veterinar Integrat si necesitatile de dotare suplimentara
pentru crearea si functionarea sistemului.
Pentru a facilita interconectarea unitatilor regionale ANIMO cu Centrul National ANIMO
se vor crea, pana la 31.12.2002, retele INTRANET in fiecare din unitatile regionale
ANIMO.
Administratia veterinara centrala este desemnata ca locul in care va functiona Centrul
National ANIMO care va fi conectat prin serverul central la Centrul Comunitar ANIMO.
Centrul National ANIMO va fi conectat pana la 31.12.2004 cu unitatile regionale ANIMO
constituite din: cele 3 institute veterinare de profil, 16 centre regionale ANIMO si
inspectoratele de politie saniara veterinara de frontiera.
In etapa a doua, pana la data de 31.12.2006, Centrul National ANIMO va fi conectat si
cu fiecare din cele 42 directii sanitare veterinare judetene precum si cu alte organizatii si
unitati, cum ar fi abatoare, unitati de procesare a produselor de origine animala care vor
avea dreptul sa deruleze schimburi comerciale cu Statele Membre.
In perioada 30.062002 – 31.12.2003, vor fi realizate instruiri pentru utilizatorii retelei si
pentru specialistii cu responsabilitate in introducerea datelor in programele respective.
Identificarea si inregistrarea animalelor (Reglementarile Comisiei 2629/97/CE,
2630/97/CE,
494/98/CE,
2628/97/CE,
Directiva
Consiliului
92/102/CEE,
Reglementarea Parlamentului European si a Consiliului 1760/2000/CE)
Legislatia comunitara referitoare la identificarea si inregistrarea animalelor este
transpusa in legislatia nationala, cu exceptia Reglementarii CE 1760/2000.
In Romania, sistemul de identificare si inregistrare a animalelor are ca baza legislativa
urmatoarele acte normative :
- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei 27/1998 privind aplicarea “Sistemului
unitar codificat de individualizare si inregistrare pentru identificarea taurinelor” ;
- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 52/2000, pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind declararea, inscrierea, identificarea,
inregistrarea si adeverirea proprietatii animalelor ;
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-

Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 110/2000, pentru constituirea
Comitetului de Pilotaj pentru declararea, inscrierea, identificarea, inregistrarea si
adeverirea proprietatii animalelor.

Prevederi legislative privind identificarea animalelor sunt cuprinse si in:
- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1998, pentru aprobarea normei
privind conditiile sanitare veterinare pentru circulatia cailor de sport ;
- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 53/2000, pentru aprobarea normei
sanitare veterianre privind comertul si conditiile de participare a ecvideelor la
competitii.
Responsabilitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor in Romania revin
Agentiei Nationale Sanitare Veterinare care coordoneaza intreaga activitate in acest
domeniu precum si Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie,
care detine in prezent o baza de date computerizata in care sunt inregistrate bovinele
aflate sub incidenta unor programe de selectie pentru controlul productiei si reproductiei.
In Romania, toate animalele pentru productie aflate in proprietatea detinatorilor
particulari sunt inregistrate in evidentele Consiliilor Locale din cadrul primariilor, fiind
inscrise in Registrul Agricol (Ordonanta de Guvern nr. 1/13.03.1992, privind Registrul
Agricol). Inregistrarile sunt realizate pe suport de hartie si se refera la toate modificarile
de proprietar, miscarile animalelor, natalitati si mortalitati.
Bovinele (femelele) aflate in controlul oficial al productiei si taurii de reproductie,
reprezentand aproximativ 20 % din numarul total al acestora sunt inregistrate intr-o baza
de date computerizata aflata in gestiunea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si
Reproductie in Zootehnie.
Bovinele si ovinele destinate exportului sunt identificate obligatoriu de catre serviciile
veterinare, prin crotaliere auriculara, iar ecvideele pentru export destinate abatorizarii
sunt identificate prin marcare pe laturile gatului si/sau pe copita. Ecvideele inregistrate,
destinate exportului permanent sau temporar (pentru participare la competitii hipice)
sunt insotite de pasaport individual, similar cu cel utilizat de Statele Membre, in care
sunt inscrise si detaliile de identificare ale fiecarui animal. De asemenea, legislatia
nationala in vigoare prevede identificarea prin crotaliere bovinelor ovinelor, porcinelor
destinate abatorizarii.
Anual, sunt inregistrate prin listare de catre medicii veterinari concesionari, toate
animalele care sunt supuse actiunilor sanitare veterinare obligatorii (vaccinari,
tuberculinari si alte teste de diagnostic), cuprinse in „Programul de supraveghere,
profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la
animale la om si de protectie a mediului”, precum si alte animale inscrise in registrul
agricol.
In Romania, toate animalele sunt inregistrate la nastere in registrul agricol, existand
obligativitatea detinatorilor si proprietarilor de animale de a anunta si declara orice
modificare aparuta in efectivul pentru care are responsabilitatea oficiala (fatari,miscari
de animale,mortatlitate,disparitii).
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Pentru animalele existente in gospodariile populatiei responsabilitatea declararii
acestora revine detinatorilor sau proprietarilor de animale, prin inscriere oficiala in
registrul agricol ce se tine de catre primarii, iar pentru colectivitatile de animale
(exploatatii, ferme, ferme anexe) responsabilitatea privind modificarile aparute in efectiv
,revine conducerii executive a acestora.
Detinatorii si proprietarii de animale au responsabilitatea prevazuta prin lege de a
anunta orice modificare aparuta in efectiv, atat la primariile locale cat si la serviciile
veterinare locale in a caror raza se afla.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Romania va definitiva transpunerea legislatiei comunitare specifice (Reglementarea CE
1760/2000), pana la data de 30.06.2002.
Romania va implementa un sistem national de identificare si inregistrare a animalelor in
conformitate cu Acquis-ul comunitar in domeniu, pana la data de 31.12.2005.
In conformitate cu prevderile legislatiei comunitare in domeniu, responsabilitatea pentru
identificarea si inregistrarea animalelor va reveni in totalitate Administratiei veterinare
centrale din Romania.
Identificarea si inregistrarea tuturor bovinelor din Romania va fi finalizata pana la data
de 30.06.2004. Pana la data de 31.12 2004, va fi emisa fisa computerizata (pasaport)
pentru bovine.
Administratia veterinara centrala a Romaniei va lansa, pana la data de 30.03.2002,
ofertele pentru licitarea confectionarii crotaliilor pentru inmatricularea bovinelor. Pentru
porcine si ovine licitatia va fi lansata pana la data de 30.06.2002.
Administratia veterinara centrala a Romaniei va stabili, pana la data de 30.03.2002, prin
Ordin al Ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, responsabilitatea pentru
efectuarea practica a identificarii si inregistrarii animalelor.
Indentificarea si inregistrarea porcinelor si ovinelor va fi finalizata pana la data de 31.12.
2005, in conformitate cu calendarul de implementare a Sistemului National de
Identificare si Inregistrare a Animalelor, adoptat de Administratia veterinara centrala a
Romaniei.
In cadrul Proiectului de infratire institutionala Olanda-Romania in domeniul veterinar RO
2000/I B/AG/03, privind imbunatatirea capacitatii administrative si manageriale la nivel
central si regional, un obiectiv principal este evaluarea legislatiei si punerii la punct a
unui sistem eficient pentru identificarea si inregistrarea animalelor in vederea
implementarii cerintelor si conformitatii cu acquis-ul comunitar.
Romania va consolida capacitatea institutionala privind Sistemul National de Identificare
si Inregistrare a Animalelor, prin organizarea in cadrul administratiei veterinare centrale
a unui compartiment specializat care va avea responsabilitatea gestionarii si
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monitorizarii intregii activitati desfasurate in vederea identificarii si inregistrarii
animalelor, precum si atributii de coordonare a structurilor din teritoriu implicate in
aceasta activitate.
Finantarea activitatii de inspectie si control veterinar
(Directivele Consiliului 85/73/CEE, 96/43/CE)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar din domeniul veterinar referitor la finantarea
activitatii de inspectie si control veterinar.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru finantarea activitatii din
sectorul veterinar.
Situatia actuala
In prezent, in Romania, finantarea activitatii serviciilor veterinare este reglementata prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii
sanitare veterinare nr. 60/1974, potrivit careia finantarea cheltuielilor curente si de
capital ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si a unitatilor care functioneaza in
subordinea ANSV se asigura de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
In Romania, tarifele aplicate pentru controalele veterinare la animale vii si produse de
origine animala, la trecerea frontierei de stat, precum si pentru examenele de laborator
sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 146/2001.
Prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 400/23.10.2001, au fost
stabilite tarifele care se percep pentru activitatea de asistenta, inspectie si control
sanitar veterinar in unitatile de taiere a animalelor, prelucrare, procesare, depozitare si
valorificare a carnii si produselor de origine animala. Nivelul tarifelor este calculat in
Euro si transformat in moneda nationala (lei) la cursul zilnic oficial pentru Euro.
Prevederile acestui ordin publicat in Monitorul Oficial al Romaniei sunt armonizate
partial cu Directivele Consiliului 85/73/CEE si 96/43/CE.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Transpunerea in totalitate legislatiei comunitare privind finantarea activitatilor de
inspectie si control veterinar va fi realizata pana la dat de 30.06.2002.
Prevederile legislatiei nationale privind nivelul tarifelor care se vor incasa ca urmare a
inspectiilor si controalelor efectuate la animalele vii si produsele de origine animala vor
fi adaptate in mod gradual, astfel incat, pana la data de 31.12.2006 nivelul acestora sa
fie conform cu prevederile legislatiei comunitare (Directiva Consiliului 96/43/CE).
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Controalele veterinare ale animalelor vii si produselor animale care intra in
Comunitate din tari terte, inclusiv sistemul SHIFT si inspectia la frontiera
(Directivele Consiliului 91/496/CEE ; Deciziile Comisiei 92/404 CEE ; 92/432 CEE;
92/527 CEE; 97/794 CE –controlul animalelor vii, Directivele Consiliului 90/675
CEE; 97/78 CE Deciziile Consililui 93/13/CE, 93/14/CE -controlul produselor de
origine animala)
(Sistemul SHIFT: Decizia Consiliului 92/438/CE, Deciziile Comisiei 92/563/CEE,
97/394/CE, 97/152/CE, 98/470/CE, 00/351/CE)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniul inspectiei si controalelor veterinare
de frontiera.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru controalele veterinare de
frontiera.
Situatia actuala
In Romania, regimul trecerii frontierei de stat este reglementat prin Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat.
Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede
că MAAP stabileste punctele de control la trecerea frontierei în care se organizează
inspectiile si controalele veterinare pentru animale vii si produse de origine animala sau
alte materii supuse controlului veterinar.
Organizarea activitatii inspectiei sanitare veterinare de frontiera este reglementata prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 376 / 2001.
Punctele de
frontiera in care se efectueaza controlul veterinar sunt stabilite prin Ordin al ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor.
Formatiunile care efectueaza controlul sanitar veterinar in punctele de trecere a
frontierei sunt alcatuite din medici veterinari si asistenti veterinari si isi desfasoara
activitatea dupa un program stabilit in comun (in ture de 12 / 24 ore) cu celelalte
autoritati imputernicite sa efectueze controale la trecerea frontierei de stat.
A fost elaborat Ordinul MAAP nr.285/2001, cuprinzand lista animalelor vii, produselor si
subproduselor de origine animala si altor marfuri supuse controlului veterinar la punctele
de control pentru trecerea frontierei de stat. In prezent, controalele veterinare la frontiera
sunt aplicate sistematic si nediscriminatoriu la animalele, produsele de origine animala
si marfurile supuse controlului sanitar veterinar si inscrise in lista anexa la Ordinul MAAP
nr.285/2001. Controlul documentar, de identitate si fizic va fi completat prin recoltarea
randomizata de probe la punctele de trecere a frontierei. In prezent, recoltarea de probe
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se face in mod obligatoriu la destinatie pentru toate loturile de produse de origine
animala importate, rezultatul examenelor de laborator atestand conformitatea si punerea
in consum a produselor.
Controalele sanitare veterinare efectuate la punctele de tercere a frontierei precum si
alte informatii privind importul.exportul sau tranzitul de animale, produse de origine
animala si alte marfuri supuse controlului veterinar sunt notificate la directiile sanitare
veterinare judetene pe raza carora sosesc acestea la destinatie si monitorizate lunar,
trimestrial si anual la Directia de Control si Administrare a IPSVF(BIP) din cadrul IDSA.
Tranzitul este notificat la punctele de inspectie veterinara de frontiera la iesirea din tara.
Pentru alinierea la cerintele UE a fost elaborat Ordinul MAAP nr.376/2001 privind
restructurarea unor puncte de control veterinar pentru trecerea frontierei.
Conform strategiei pe termen mediu si lung, posturile de inspectie sanitara veterinara de
frontiera au fost reevaluate, urmand ca numarul acestora sa fie redus in mod gradat, de
la 44 la 8. In prezent, controlul sanitar veterinar de frontiera se efectueaza in 27 puncte
de trecere a frontierei. Dintre cele 8 puncte de tercere a frontierei stabilite pe termen
lung 2 sunt rutiere, situate la frontiera Romaniei cu Ucraina (Halmeu si Siret) , 2 rutiere
la frontiera cu Republica Moldova (Sculeni-Iasi si Albita), 1 portuar la Marea Neagra
(Constanta), 1 fluvial pe Dunare (Giurgiu), 1 rutier si feroviar la frontiera cu Yugoslavia
(Stamora Moravita), 1 aerian international (Otopeni).
Posturile de inspectie de frontiera stabilite prin strategia pe termen lung vor fi
specializate pentru controlul animaleor vii si produselor (4 – Albita, Otopeni, Giurgiu,
Stamora Moravita) si pentru controlul exclusiv al produselor de origine animala precum
si al altor marfuri supuse controlului sanitar veterinar (4 – Halmeu,Siret, Iasi,Constanta).
Acestea se afla intr-un proces de modernizare, pentru a fi aliniate la cerintele Uniunii
Europene.
Pana in prezent, 5 posturi de inspectie de frontiera stabilite a fi modernizate in prima
etapa, au fost dotate cu mijloace auto, echipamente computerizate si de birotica si alte
echipamente necesare controalelor veterinare (Halmeu, Siret, Albita, Constanta,
Giurgiu).
Legislatia comunitara specifica referitoare la sistemul computerizat al procedurilor de
control al activitatilor de import este transpusa in legislatia nationala, cu exceptia
prevederilor privind baza de date referitoare la cerintele de import si informatiile care
trebuie sa fie incluse in fila computerizata a fiecarui transport de animale si produse.
Este elaborata Norma sanitara veterinara privind computerizarea procedurilor veterinare
de import care va fi aprobata prin Ordin al Ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Actele normative elaborate pana in prezent si care preiau partial cerintele comunitare in
domeniu vor fi amendate, acestea urmand a fi armonizate cu legislatia comunitara si
adoptate in legislatia nationala pana la data de 31.12.2002.
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Decizia Consiliului 97/78/CE privind stabilirea listei posturilor de inspectie de frontiera
agreate pentru controalele veterinare care se efectueaza la produsele si animalele
provenite din tari terte, va fi armonizata si adoptata in legislatia nationala pana la data
de 31.12.2002.
Prima actiune de evaluare a posturilor de inspectie si control veterinar de frontiera a
avut loc in anul 1998 si a fost initiata de expertii TAIEX, fiind stabilita cu aceasta ocazie
o strategie reala pentru dezvoltarea PIF la viitoarea frontiera (granita) a UE.
Strategia pe termen mediu si lung elaborata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si
Padurilor ca urmare a acestei evaluari, prevede ca in momentul aderarii schimburile
comerciale cu animale si produse de origine animala sa se deruleze numai prin cele 8
puncte de tercere a frontierei, care vor fi specializate si agreate in functie de natura
produselor supuse controlului veterinar.
In prima etapa, pana la data de 31.12.2004, pentru asigurarea controlului veterinar la
viitoarea frontiera externa a UE, vor fi modernizate 5 din cele 8 puncte de inspectie si
controale veterinare de frontiera, dintre care 3 rutiere (Halmeu,Siret,Albita), unul
maritim (Constanta) si unul fluvial – port si (Giurgiu) urmand ca in etapa a doua, pana la
data de 31.12.2006, toate punctele veterinare de control de frontiera sa fie conforme cu
cerintele UE.
Punctele de inspectie si control veterinar de la viitoarea frontiera a UE constituie
obiectul unor programe de investitii (constructii si echipamente) care sa asigure
posibilitatea implementarii legislatiei armonizate si sa respecte cerintele necesare
agreerii conform programului strategic si calendarului stabilit in acest sens.
Strategia prevazuta in Programul pentru dezvoltarea, organizarea si functionarea
punctelor de inspectie veterinara de frontiera este in curs de definitivare si cuprinde
etapele planificate pentru fiecare post de inspectie in parte, precum si detalii referitoare
la proiectarea sau reconstructia unor facilitati (cladiri, birouri, depozite, rampe), dotarea
cu echipamente electronice, informatice si aparatura de laborator, in functie de natura
marfurilor supuse controlului sanitar veterinar de frontiera (animale vii, produse de
origine animala, alte produse). Programul va fi aprobat prin Ordin al Ministrului
agriculturii,alimentatiei si padurilor si va fi discutat si supus avizarii si celorlalte institutii
ce concura la controlul din frontiera, pentru a realiza un sistem de management integrat
al frontierei incepand cu 01.01.2004.
Pentru echiparea celor 8 puncte de control la trecerea frontierei stabilite in strategia pe
termen lung ca puncte de control veterinar la viitoarea frontiera externa a Uniunii
Europene, Romania va aloca fondurile necesare crearii infrastructurilor si facilitatilor
necesare.
Laboratoarele care vor efectua analize pentru probele recoltate de catre inspectorii
veterinari la punctele de trecere a frontierei vor fi stabilite prin Ordin al ministrului
agriculturii,alimentatiei si padurilor.
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In cadrul programelor de infratire institutionala au fost instruiti ca formatori medicii
veterinari care vor pregati inspectorii care vor lucra in punctele de inspectie veterinara
agreate.
Conectarea punctelor de inspectie veterinara de frontiera la reteaua sistemului
informatic national veterinar va fi realizata pana la data de 31.12.2006.
Romania va transpune, pana la data de 31.12.2003, reglementarile comunitare
referitoare la sistemul computerizat SHIFT care va constitui baza legislativă pentru
introducerea si punerea in practica a acestuia. Acest sistem este prevazut sa devina
operational pana la data de 31.12.2004.
Au fost elaborate pana în prezent urmatoarele proiecte de norme sanitare veterinare
armonizate cu legislaţia comunitară în acest domeniu care urmeaza a fi aprobate prin
Ordin al ministrului agriculturii,alimentatiei si padurilor:
- Norma sanitara veterinara privind schimburile cu animale vii între România si Statele
Membre ;
- Norma sanitara veterinara privind schimburile cu produse de origine animală între
România si Statele Membre;
- Norma sanitara veterinara privind importul de produse de origine animala din tari terte;
- Norma sanitara veterinara privind importul de animale vii din tari terte;
- Norma sanitara veterinara privind organizarea, functionarea si finantarea
inspectiei si controalelor veterinare de frontieră.
Pana la data de 31.12. 2002, Romania va adopta legislatia comunitara in domeniu.
Implementarea acesor norme va avea loc treptat, pana la data de 31.12.2006.
Punctele de inspectie la frontiera vor face obiectul unor programe de investitii
(constructii si echipamente) care sa asigure pana la data aderarii, posibilitatea
implementarii legislatiei armonizate privind inspectiile si controalele veterinare pentru
importul si tranzitul animalelor vii si produselor supuse controlului veterinar.
Sistemul computerizat al procedurilor de control al activitatilor de import va fi pus in
aplicare in cadrul Sistemului Informational Veterinar Integrat concomitent cu
implementarea Sistemului ANIMO.
Cheltuieli in domeniul veterinar
(Directiva Consiliului 90/424/CEE)
Situatia actuala
Sistemul de compensatii si despagubiri pentru pierderile implicate de anumite boli ale
animalelor este reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 614/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, care prevede plata despagubirilor la valoarea de piata a
animalelor, ce preia partial prevederi ale Directivei Consiliului 90/424/CEE. Legislatia
romaneasca in vigoare acorda despagubiri pentru bolile prevazute in Directiva
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90/424/CEE si in plus pentru alte boli care nu fac obiectul acestei directive (trichineloza,
sindromul respirator si reproductiv porcin, etc).
Dupa moartea sau sacrificarea sanitara a animalelor proprietarii primesc contravaloarea
acestora in intregime de la bugetul de stat. Despagubirile pentru cazurile in care este
necesara lichidarea urgenta a unor focare de boli transmisibile se acorda numai
proprietarilor care si-au asigurat animalele prin sistemul de asigurari.
Adoptare si implementare
In prima parte a anului 2002, Romania va adopta prin Hotarare de Guvern prevederile
Directivei Consiliului 90/424/CEE intrucat legislatia de baza privind compensarile
fermierilor este reglementata prin hotarari guvernamentale.
Compensarile se vor acorda la valoarea de piata a animalului, care a murit sau a fost
distrus din motive de politie sanitara veterinara.
Vor fi prevazute in bugetul MAAP fonduri care sa acopere aceste despagubiri.
Masuri de control a bolilor la animale, notificarea bolilor si finantarea eradicarii
(Directivele Consiliului 82/894/CEE – notificarea bolilor; 85/511/CEE – febra
aftoasa; 90/423/CEE – politica de nevaccinare pentru FA; 80/217/CEE – pesta
porcina clasica; 92/35/CEE, 92/36/CEE – pesta africana a calului; 92/40/CEE –
influenta aviara; 92/66/CEE; 93/53/CE – bolile pestilor; 95/70/CE; 92/119/CEE –
boala veziculoasa a porcului, 90/424/CEE – cheltuieli in domeniul veterinar)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniul veterinar referitor la masurile de
control al unor boli contagioase la animale si notificarea bolilor.
Romania solicita :
- o perioada de tranzitie de 3 ani pentru implementarea la nivel national a
politicii de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva Consiliului
80/217/CEE)
Experienta tarilor care au trecut prin aceasta perioada de tranzitie de la vaccinare la
nevaccinare, demonstreaza că dupa 10 – 18 luni au aparut un numar impresionant
de cazuri de pesta porcina clasica.
În conjunctura în care, în România 76% din efectivul de porcine se regaseste în
exploataţii individuale (fiecare crescător deţine in curte efective de porcine intre 1-5
animale) raspandite pe arii nedelimitate, circulaţia virusului nu poate fi
supravegheata iar influenta pe care o are rezervorul salbatic de virus vehiculat de
porcii mistreţi reprezinta un permanent pericol de recontaminare, motiv pentru care
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aceste efective se vaccinează în mod obligatoriu (conform unui program anual), este
foarte dificil si periculos sa se renunte la acesta forma de imunizare, fara o analiza
de risc si o pregatire anticipata corespunzatoare a detinatorilor de animale, si a
legislatiei, pentru a crea posibilitatea punerii la punct a unor masuri rapide si eficiente
în caz de necesitate. Avand in vedere faptul ca sistemul national de identificare si
inregistrare a porcinelor va fi operational incepand cu anul 2006, va fi necesara o
perioada de tranzitie de trei ani, suficienta pentru luarea tuturor masurilor de
precautiune si trcerea graduala la politica de nevaccinare.
Situatia actuala
Romania este membru fondator al Oficiului International de Epizootii si din 1992 are
statut recunoscut oficial de tara indemna de febra aftoasa, care nu practica vaccinarea.
Este de asemenea recunoscut statutul de indemnitate fata de pesta bovina.
Baza legislativa pentru combaterea si controlul bolilor la animale este reprezentata de
Legea sanitara veterinara 60/1974, cu modificarile si completarile ulterioare.
Masurile privind febra aftoasa sunt reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii si
alimentatiei nr. 36/2000, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind febra
aftoasa, armonizata cu legislatia comunitara si a fost implementata incepand cu anul
2000. Pentru pesta porcina clasica, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor 144/2001 aproba norma sanitara veterinara privind masurile de supraveghere,
profilaxie si combatere a pestei porcine clasice care este complet armonizata,
implementarea acesteia fiind prevazuta cu incepere de la 1 ianuarie 2002. Aceasta
norma prevede strategia administratiei veterinare centrale a Romaniei, de intrerupere
graduala a vaccinarii antipestoase pe intreg teritoriul tarii. Stoparea vaccinarii va fi
esalonata pana in 2010, astfel incat in fiecare an in regiuni cuprinzand maxim 5 judete
vaccinarea contra pestei porcine va fi interzisa. In conformitate cu noile reglementari
pentru pesta porcina clasica, incepand cu 1 ianuarie 2002 se va implementa interdictia
de a utiliza resturile menajere in hrana porcilor.
Pesta porcina clasica este supusa unui program de monitorizare anual care include si
porcii mistreti. Estimativ, in Romania exista circa 37.000 de porci mistreti pe aproape
intreg teritoriul tarii, iar monitorizarea se realizeaza pe animale vanate sau moarte
Sunt aprobate prin ordine al ministrului norme sanitare veterinare armonizate cu
legislatia comunitara care prevad masuri de profilaxie si combatere pentru anumite boli
ale animalelor din Lista B a Oficiului International de Epizootii.
Notificarea bolilor animalelor este reglementata prin Ordinul ministrului agriculturii si
alimentatiei nr. 156/1999, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind
anuntarea, declararea si notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, armonizata cu
legislatia comunitara.
In scopul intaririi capacitatii de control a bolilor transmisibile ale animalelor, administratia
veterinara centrala a Romaniei elaboreaza anual Programul de supraveghere, profilaxie
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si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om
si de protectie a mediului.
Au fost elaborate planuri de contingenta (planuri de interventie urgenta) pentru febra
aftoasa si pesta porcina clasica.
In scopul alinierii la standardele comunitare privind buna practica de laborator, a fost
elaborată Norma sanitara veterinara privind buna practica de laborator in activitatea de
diagnostic in domeniul sanatatii animalelor, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii
si alimentatiei nr. 146/2000.
Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala si cinci laboratoare sanitare veterinare
judetene de stat au fost dotate cu echipamente si aparatura performanta de laborator, in
vederea imbunatatirii capacitatii de diagnostic pentru bolile animalelor.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Au fost elaborate normele sanitare veterinare armonizate care stabilesc conduita in
pseudopesta aviara si influenta aviara, aprobate prin Ordinul MAAP nr.311/2001 si
Ordinul MAAP nr. 312/2001 si publicate în Monitorul Oficial al Romaniei
nr.628/05.10.2001. A fost elaborat proiectul Normei sanitare veterinare referitoare la
boala veziculoasa a porcului si Norma sanitara veterinara referitoare la pesta calului
armonizate cu directivele CE, urmand a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor pana la finele anului 2001. Implementarea acestor norme este
pravazuta prevazuta pentru trimestrul I al anului 2002.
Incepand cu anul 2002, Romania are in vedere sistarea treptata a vaccinarii pentru
pesta porcina clasica in anumite zone cu risc epidemiologic scazut.
Strategia in acest domeniu prevede ca in 2002 aceste zone sa reprezinte 15% din
teritoriul national, in 2003 30%, in 2004 40%, in 2005 55%, in 2006 65%, 2007 75%,
2008 90%, umand ca in 2009 intreg efectivul de porcine din Romania sa nu mai fie
vaccinat antipestos.
Pentru intarirea capacitatii de diagnostic in boli veziculoase, la standardele impuse de
legislatia Uniunii Europene in acest domeniu, a fost inaugurata oficial noua cladire cu
grad de biosecuritate III, apartinand Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala.
Aceasta se afla in curs de autorizare sanitara veterinara pentru a asigura
supravegherea si diagnosticul bolilor veziculoase.
In vederea recunoasterii oficiale internationale a unor laboratoare de diagnostic
veterinar, vor fi intocmite documentatiile necesare pentru obtinerea, pana la data
aderarii, a acreditarii acestor laboratoare.
Va fi imbunatatit sistemul de compensatii acordate in vederea despagubirii pierderilor
determinate de eradicarea anumitor boli ale animalelor, in concordanta cu prevederile
Deciziei Consiliului 90/424/CEE.
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Sanatatea animala – comertul cu animale vii, material seminal, ovule si embrioni,
produse de origine animala
(Directivele Consiliului 64/432/CEE – bovine si porcine, 91/68/CEE – ovine si
caprine, 90/426/CEE - ecvine, 90/539/CEE – pasari si oua de incubatie, 91/67/CEE
şi 93/54/CE – animale si produse de acvacultura, 92/65/CEE – alte specii,
89/556/CEE – embrioni de bovine, 88/407/CEE – material seminal de bovine,
90/429/CEE – material seminal de porcine, 72/461/CEE – carne proaspătă, 91/494
– carne proaspata de pasare, 91/495/CEE – carne de iepure si vanat de
crescatorie, 92/45/CEE – carne de vanat salbatic, 82/215/CEE – produse din carne,
92/46/CEE – lapte si produse lactate, 92/118CEE – comert cu alte produse de
origine animala)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar veterinar din domeniul comertului cu animale vii,
material seminal, ovule si embrioni, si cu unele produse de origine animala.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru acest sector.
Situatia actuala
Romania este indemna de bruceloza bovina si este recunoscuta ca fiind oficial indemna
de febra aftoasa si pesta bovina.
Bruceloza bovina este monitorizata anual prin teste serologice cu antigen brucelic
colorat (roz-bengal) iar in cazul reactiilor dubioase se efectueaza obligatoriu reactia de
fixare a complementului.
Testarea pentru bruceloza se efectueaza o data pe an pentru tot efectivul in varsta de
peste 12 luni. De asemenea, se examineaza obligatoriu avorturile, iar din 1957
Romania nu a inregistrat cazuri pozitive de bruceloza bovina si va solicita Comisiei
recunoasterea de tara indemna fata de aceasta pana in anul 2004.
Pentru bruceloza ovina si caprina (B.melitensis) Romania a solicitat deja recunoasterea
oficiala ca libera de bruceloza si se asteapta raspunsul Comisiei.
Tuberculoza bovina a inregistrat o incidenta scazuta in ultimii ani fara a se reusi
eradicarea acesteia.
Leucoza enzootica bovina a intregistrat o crestere a incidentei in ultimii ani multe
animale aflate in unitati mari de crestere au fost desfiintate iar aceste animale au fost
raspandite la mai multi proprietari din mai multe regiuni.
Pentru anul 2002 se are in vedere elaborarea unui program de eradicare accelerata
pentru TBC si leucoza cu sustinere guvernamentala.
In comertul cu bovine Romania va solicita garantii suplimentare pentru IBR si BVD iar in
comertul cu porcine vii pentru reproductie va solicita garantii pentru Sindromul respirator
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si reproductiv porcin, boala Aujeszky si Gastroenterita infectioasa transmisibila a
porcului.
Situatia privind eradicarea tuberculozei la bovine la nivel national a fost imbunatatita,
desi exista unele dificultati in despagubirea detinatorilor.
Legislatia care reglementeaza comertul cu animale vii pe teritoriul Romaniei prevede
obligativitatea certificării sanitare veterinare de catre medicii veterinari concesionari, iar
in cadrul comertului international, responsabilitatea certificarii revine medicilor veterinari
oficiali de stat.
Legislatia Comunitara privind certificarea veterinara este transpusa in legislatia
veterinara nationala (Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 133/2000, pentru
aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor si produselor
de origine animala destinate exportului si Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr.
177/2000, pentru aprobarea metodologiei de tiparire, emitere si gestionare a
certificatelor de sanatate pentru exportul de animale vii si produse de origine animala).
Implementarea prevederilor legislative cu privire la certificarea pentru export s-a realizat
de la data de 1 noiembrie 2000.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Legislatia comunitara specifica privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea
veterinara pentru comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si porcine,
ovine si caprine, ecvine, pasari si oua de incubatie, animale si produse de acvacultura
precum si prevederile Directivei 92/65/CEE ("balai" pentru animale) sunt transpuse in
noua legislatie nationala. Aceste prevederi sunt in mare parte implementate, urmand ca,
pana la data de 31.12.2002, sa se puna in aplicare prevederi legislative si masuri
adminstrative pentru conformitatea in totalitate cu prevederile legislatiei comunitare, in
special pentru speciile de animale la care se refera Direcitva 92/65/CEE ("balai"pentru
animale).
Legislatia comunitara specifica referitoare la conditiile de sanatate a animalelor si
certificarea veterinara ce reglementeaza comertul cu material seminal, ovule si embrioni
este transpusa in legislatia nationala, iar implementarea se va realiza pana la 31.12.
2004.
Legislatia privind produsele de origine animala in cadrul comertului cu produse animale
va fi transpusa in legislatia nationala pana la 31.12.2002, iar implementare se va realiza
pana la 31.12.2006.
Importuri din tari terte.
(Dir.Cons.72/462/CEE – bovine, porcine, carne proaspata si produse din carne,
Dir. Cons. 93/198/CEE, 93/242/CEE - ovine, caprine; Dir. Cons. 90/426/CEE ecvidee; Dir.Cons.90/426/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE(cai pt.taiere),
93/197, si 94/467/CE (tranzit ecvidee) 90/539/CEE – pasari si oua de incubatie
91/67/CEE - animale si produse de acvacultura, Dir. Cons. 88/407/CEE - material
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seminal bovine, 89/556/CEE - embrioni bovine; 90/429/CEE – material seminal
porcine ; 92/65/CEE- « balai » animale vii Dir. Cons. 91/494/CEE – carne pasare ;
Dir. Cons.71/118/CEE, 92/116//CEE- carne proaspata pasare; 91/493/CEE,
92/48/CEE- peste si produse din peste ; 91/492/CEE - moluste ; Dec.Cons.94/70lista unitati lapte ; Dir.Cons.92/118/CEE, Dec.Cons. 94/466/CE, 94/723/CE« balai
pentru produse » ; Dir.Cons.77/96/CEE,81/476/CEE, 83/91/CEE, 84/319/CEE,
3768/85/CEE, 89/321/CEE, 94/59/CEE-Trichinella ; Dec. Cons. 95/408/CE–cerinte de
import pentru animale vii si produse de origine animala)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar referitor importurile din tari terte de animale vii si
produse de origine animala.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru importurile din tari terte.
Situatia actuala
Importurile in Romania sunt reglementate prin Legea sanitara veterinara nr.60/1974,
modificata si republicata prin Legea nr.75/1991 si prin Norme sanitare veterinare
aprobate prin Ordine ale ministrului agriculturii si alimentatiei (Ordinul M.A.A. nr.
68/1998 inlocuit cu Ordinul MAAP 234/2001, Ordinul M.A.A. nr.70/1998, Ordinul MAA
nr.4/2000, Ordinul MAA nr. 119/2000, Ordinul MAAP nr. 108/2001), armonizate partial
cu reglementarile legislatiei UE in domeniu.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Romania va elabora pana la data de 31 decembrie 2002 reglementari sanitare
veterinare privind importurile din tari terte armonizate cu prevederile legislatiei UE
urmand ca acestea sa fie implementate nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
Protectia sanatatii publice
(Directivele Consiliului 64/433/CEE-carne proaspata, 71/118/CEE,92/116/CEE,
91/494/CEE, 91/495/CEE-carne pasare, 77/99/CEE-produse din carne, 89/437/CEE,
91/684/CEE-produse din oua, 90/667/CEE, 91/432/CEE, 91/492/CEE-moluste
91/493/CEE-peste si produse din peste, 91/495/CEE-carne de vanat si iepure de
crascatorie, 92/45/CEE- carne de vanat salbatic, , 92/48/CEE-produse din peste la
bordul vaselor, 92/117/CEE, 92/46/CEE, 92/118/CEE,94/71/CE,Deciziile Consililui
94/330/CE, 94/598/CE-lapte si produse lactate, 93/43/CE, 94/65/CE-carne tocata)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniul sanatatii publice veterinare.
Romania solicita:
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- o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12. 2009, pentru
modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a
carnii pentru, în conformitate cu cerintele europene (Directiva 64/433/EEC,
Directiva 77/99/EEC, Directiva 94/65/EC, Directiva 92/118/EC, Directiva
71/118/EEC, Directiva 91/495/EC, Directiva 92/45/EC);
- o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12. 2009, pentru
modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui, precum
si pentru organizarea centrelor de colectare si a celor de standardizare
lapte, în conformitate cu cerintele europene (Directiva
92/46/EC, Decizia
95/342/CEE)
Majoritatea unitatilor de procesare de capacitate mica, pentru carne si produse lactate
nu sunt conforme cerintelor legislatiei veterinare comunitare, si nu vor avea in totalitate
capacitatea de a se restructura in vederea alinierii la aceste cerinte pana la data aderarii
Romaniei la UE. In prezent peste 75% din aceste unitati se confrunta cu probleme
deosebite de ordin constructiv, tehnologic, managerial.
Restructurarea unitatilor va avea ca prima etapa urmatoarele actiuni :
- identificarea si verificarea acestora in vederea monitorizarii problemelor cu care
se confrunta;
- acordarea de termene in vederea atingerii standardelor comunitare;
- urmarirea in unitatile cu risc a corectarii deficientelor;
- limitarea razei in care aceste unitati valorifica produsele prin comercializare;
-stabilirea numarului unitatilor care nu corespund si a listei celor nominalzte sa fie
cuprinse in planul de restructurare;
-inchiderea unitatilor care nu indeplinesc conditiile de functionare conform
legislatiei UE;
Romania va elaborara in semestrul I al anului 2002 un Plan National de restructurare a
acestor unitati care vor dovedi prin programele proprii ca sunt capabile inainte de data
aderarii sa poata derula schimburi comerciale cu celelate State Membre. Celelalte
unitati cuprinse in programul de restructurare şi pentru care se va solicita perioada de
tranzitie pana la 31.12.2009, vor fi nominalizate, in baza propunerilor Asociatiilor
profesionale din industria procesatoare de alimente de origine animala. Planul va fi
reactualizat anual incepand cu 01.01.2003, prin monitorizarea progreselor inregistrate
de fiecare unitate in parte, pana la alinierea acestor unitati la prevederile legislatiei
comunitare la finele perioadei de tranzitie (31.12.2009). Planurile de restructurare vor
cuprinde strategia pentru fiecare unitate in parte.
De asemenea, va fi efectuata avizarea sanitara veterinara a Proiectelor care se vor
derula prin Programul SAPARD incepand cu anul 2002 precum si a programelor de
retehnologizare, includerea unitatilor in programe de asistenta tehnica si financiara
interna si externa precum si instruirea personalului de supraveghere si lucrativ.
Fiecare proiect in parte va fi evaluat si vor fi avizate numai acelea care indeplinesc
cerintele prevederilor comunitare.
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Etapizarea acestor actiuni este necesara pentru a contracara impactul economic si
social pe care l-ar produce intreruperea brusca a activitatii acestor unitati si ar crea o
situatie de criza a industriei alimentare si comertului cu produse de origine animala.
Pentru realizarea conforitatii cu cerintele legislatiei UE, vor fi identificate resursele
financiare pentru redresarea unitatilor care au sanse potentiale in acest sens, pana la
finele perioadei de tranzitie (31.12.2009). In aceasta perioada, unitatile inscrise in lista
cuprinsa in programul de restructurare nu vor avea dreptul sa exporte carne sau
produse din carne in Statele Membre.
- o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru a
obtineconformitatea la cerintele comunitare cu privire la fermele de animale
de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46/CE, Decizia
89/362/CEE)
Productia de lapte pentru care se solicita perioada de tranzitie va fi
comercializata pe piata locala.
In prezent, laptele crud destinat prelucrarii si consumului public se obtine din
gospodariile populatiei diseminate in peste 284.661 ferme de bovine si bubaline si circa
898.409 ferme de ovine. In aceste ferme exista un numer de 2-10 animale producatoare
de lapte. Laptele crud obtinut din fermele mari si alte unitati organizate reprezinta
maximun 20 % din cantitatea totala de lapte. In aceste conditii, gospodaria taraneasca
nu are potential financiar pentru asigurarea si implementarea masurilor care sa
garanteze obtinerea de lapte la nivelul parametrilor de calitate impusi de legislatia UE.
In acest context, trebuie sa existe posibilitatea continuarii comercializarii pe piata , pe o
perioada de 3 ani dupa aderare, a laptelui crud cu un continut de 400 000 germeni si
500 000 celule somatice per ml. fata de 100 000 germeni si respectiv 400 000 celule cat
prevede directiva comunitara.
Masura se va aplica atat vanzarilor directe cat si produselor prelucrate pe baza de lapte.
Romania are in vedere elaborarea in semestrul I al anului 2002 a unui Plan National
care sa cuprinda strategia dezvoltarii fermelor si centrelor de colectare a laptelui care
vor fi capabile sa furnizeze unitatilor de procesare laptele materie prima la parametri de
calitate prevazuti de legislatia comunitara.
Pe langa acestea, planul va cuprinde si detalierea aspectelor legate de modernizarea
unor unitati de procesare a laptelui care vor fi capabile, la finele acestei perioade, sa fie
conforme cu cerintele comunitare. Planul va fi elaborat la propunerea asociatiilor
profesionale a fermierilor si procesatorilor si va fi ractualizat anual incepand cu data de
01.01.2003, pana la atingerea conformitatii cu legislatia UE la finele perioadei de
tranzitie (31.12.2009).
Pentru corectarea situatiei vor fi etapizate masurile care trebuie aplicate pentru fermele
de animale de lapte, centrele de colectare, unitatile de procesare, precum si pentru
stabilirea unor responsabilitati si sanctiuni pentru producatori in cazul nerespectarii
obligatiilor ce le revin.
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Unitatile procesatoare vor realiza sarje separate din laptele materie prima care
corespunde fata de cel necorespunzator.
In aceste conditii se apreciaza ca productia de lapte va fi conforma normelor comunitare
in procent de aproximativ 65% pana la momentul aderarii.
Perioada de tranzitie solicitata pana la finele anului 2009 va permite ca in mod treptat pe
masura alocarii de fonduri pentru dezvoltarea gospodariei taranesti si pentru crearea
altor forme de crestere si exploatare a animalelor de lapte in ferme, asociatii si alte
unitati, sa se poata aplica masuri unitare care sa asigure sisteme uniforme de obtinere
si colectare a laptelui crud, precum si controlul calitatii igienice a acestuia la nivelul
standardelor impuse de UE. In aceasta perioada, unitatile nu vor avea dreptul sa
exporte lapte si produse lactate in Statele Membre.
- aplicarea pentru branzeturile traditionale tip Nasal, Bradet, Homorod,
afumate etc. a prevederilor Deciziei 97/284/EC si Directivei 92/47/EEC
privind regulile sanitare referitoare la conditiile de producere
caracteristicile produsului, modul de prezentare si comercializare.
In Romania, in zona montana exista crescatori de animale (bovine, ovine, caprine)
de la care colectarea laptelui materie prima pentru unitatile mari de procesare a laptelui
este dificila.
Pe plan local, in zona montana, se asigura valorificarea laptelui materie prima prin
producerea unor sortimente de branzeturi traditionale romanesti, fabricate in conditii de
artizanat in unitati mici de procesare a laptelui. Unele sortimente sunt produse in conditii
de microclimat specific zonei montane din Romania.
Din punct de vedere nutritiv, valoarea biologica, sarurile de calciu si continutul in
vitamine sunt comparabile cu celelalte sortimente de produse lactate, la unele dintre
sortimentele de branzeturi traditionale acesti parametri fiind superiori, avand in vedere
utilizarea in fabricatie a laptelui integral si excuderea unor faze tehnologice care implica
temperaturi inalte (fapt ce duce la scaderea continutului vitaminic).
De asemenea, in compozitia unor sortimente de branzeturi traditionale se gasesc si
lactalbumine, fapt ce le confera acestora un grad ridicat de digestibilitate, o valoare
calorica si nutritiva superioara. Continutul redus in grasime recomanda aceste
branzeturi in diete hipolipidice, hipocalorice si hiperproteice, precum si in alimentatia
copiilor si persoanelor in varsta.
Proprietatile microbiologice si toxicologice ce pot afecta sanatatea consumatorilor
vor fi conforme cu prevederile legale.
Aceste unitati vor respecta in principiu, cerintele sanitare veterinare de igiena, dar,
dat fiind volumul productiei si capacitatile de procesare (marimea) a unitatilor, vor exista
o serie de particularitati in fluxul tehnologic. Aceste particularitati se vor exprima prin
unele caracteristici organoleptice ale produselor (gust, miros, aspect) precum si prin
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modul de ambalare si prezentare (expunere la vanzare). Aceste branzeturi se
comercializeaza pe pietele locale. Pe piata nationala in magazine specializate, se
comercializeaza branzeturile care indeplinesc cerintele de ambalare, etichetare si
inscriptionare, cu toate elementele de identificare si garantare a calitatii conform
legislatiei nationale in vigoare, armonizata cu legislatia comunitara.
Situatia actuala
Conditiile sanitare veterinare referitoare la comercializarea unor produse de origine
animala sunt stabilite prin norme sanitare veterinare armonizate. In domeniul protectiei
sanatatii publice au fost elaborate o serie de norme sanitare veterinare armonizate cu
legislatia comunitara si aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii alimentatiei si
padurilor, dupa cum urmeaza :
- Ordinul MAAP 8/2001 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind regulile
generale de igiena in fermele producatoare de lapte;
Ordinul MAAP nr. 12/2001 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind
conditiile pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic, si
a produselor lactate;
Ordinul MAAP 10/2001 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind stabilirea
unor metode de analiza si testare a laptelui materie prima si a celui tratat termic
- Ordinul MAAP 6/2001, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind conditiile
de sanatate pentru uciderea vanatului salbatic si comercializarea carnii de vanat
salbatic;
- Ordinul MAAP nr. 7/2001 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind
conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii de iepure de casa
si vanat de crescatorie;
- Ordinul MAA nr. 189/2000 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind
condiţiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor din
peste
Ordinul MAA 181/2000 pentru aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la
metodele de analiza a probelor si limitelor maxime pentru mercur in produsele din
peste;
- Ordinul MAA 184/2000, pentru aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la
inspectia vizuală pentru detectarea parazitilor în produsele din peste;
- Ordinul MAA 185/2000 pentru aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la
certificarea sanitară veterinară a pestelui si produselor din peste provenite din ţări
terţe ce nu sunt încă acoperite de o decizie specifică;
- Ordinul 192/2000 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind condiţiile de
sănătate pentru producerea si comercializarea cărnii de melci si a pulpelor de
broască.
Legislatia privind comercializarea produselor de origine animala este partial armonizata
cu acquis-ul comunitar referitor la conditiile sanitare veterinare de igiena pentru carne si
produsele din carne, praf de oua.
Referitor la nivelul standardelor de igiena din unitatile care proceseaza produse de
origine animala, in Romania exista in prezent 215 unitati pentru producerea de carne
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rosie. Standardele de igiena conform cerintelor legislatiei comunitare sunt indeplinite in
3 abatoare si 4 unitati de transare carne rosie. Aproximativ 40% sunt unitati de
capacitate mica.
In Romania exista 5 unitati pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine) care
indeplinesc exigentele standardelor de igiena comunitare.
Carnea de pasare este procesata in 29 abatoare, care includ si transarea. Standardele
de igiena conform cerintelor legislatiei comunitare sunt indeplinite in 2 abatoare carne
pasare si de 1 unitate pentru procesarea carnii de pasare. Dintre cele care nu sunt
conforme cerintelor comunitare, 9 reprezinta unitati de capacitate mica.
Pana in prezent, in Romania nu sunt construite abatoare pentru vanat de crescatorie,
dar functioneaza 2 unitati pentru procesarea carniii de vanat salbatic care indeplinesc
cerintele legislatiei comunitare.
Exista 5 unitati pentru producerea prafului de oua, care nu indeplinesc cerintele
standardelor de igiena comunitare.
Produsele lactate sunt fabricate in 374 unitati, dintre care 11 indeplinesc standardele de
igiena cerute de legislatia U.E. Pentru producerea laptelui praf, exista 2 unitati (care nu
fabrica si lapte praf furajer).
Produsele din peste sunt procesate in 29 de unitati, dintre care 8 indeplinesc
standardele de igiena comunitare. Nu exista vase de pescuit cu facilitati pentru
prelucrarea pestelui la bord.
In prezent, in Romania exista 4 unitati care colecteaza melci si
standardele de igiena prevazute de legislatia comunitara.

care indeplinesc

Adoptarea si implementarea acquis-ului
Numarul unitatilor pentru producerea carnii rosii va fi redus treptat pana la 31.12.2006,
astfel incat cele ramase sa respecte standardele pentru carne rosie conform Directivei
64/433/CEE, referitoare la conditiile de sanatate pentru productia si comercializarea
carnii proaspete.
Pana la 31.12.2006, unitatile pentru prelucrarea carnii de pasare (abatoare/transare) vor
fi aliniate la standardele de igiena conform legislatiei Uniunii Europene.
Unitatile de producere a prafului de oua vor fi evaluate in vederea reducerii numarului
acestora, prin inchiderea celor care pot reprezenta risc pentru sanatatea publica.
Unitatile pentru procesarea laptelui in produse lactate care nu indeplinesc standardele
de igiena si reprezinta risc pentru sanatatea publica vor fi inchise treptat, pana la
31.12.2006.
Romania are in vedere o mai buna colaborare si antrenare a patronatelor procesatorilor
de produse de origine animala si asociatiilor de crescatori de animale pentru rezolvarea
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unor probleme care intra in responsabilitatea acestora, in vederea implementarii
legislatiei nationale armonizate.
Legislatia veterinara comunitara privind sanatatea publica – comercializarea produselor
de origine animala va fi preluata, transpusa si adoptata in totalitate in legislatia
veterinara nationala pana la 31.12.2003 urmand ca aceasta sa fie implementata gradual
pana la 31.12.2006.
Masuri comune (substante cu actiune hormonala sau tireostatica si beta-agoniste,
somatotrofina bovina, reziduuri, zoonoze, furaje medicamentate, deseuri de
origine animala)
(Directivele Consiliului 81/602/CEE, 85/358/CEE, 88/146/CEE 96/22/CE,96/23/CE,
Decizia Consiliului 90/218/CEE – substante cu actiune hormonala sau tireostatica
si beta-agoniste; Decizia Consiliului 90/218/CEE – somatotrofina bovina; Directiva
Consiliului 86/469/CEE – reziduuri; Directiva Consiliului 92/117/CEE – zoonoze;
Directivele Consiliului 70/524/CEE, 90/167/CEE – furaje medicamentate; Directiva
Consiliului 90/667/CEE – prelucrarea deseurilor de origine animala)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniul veterinar referitor la interzicerea unor
substante cu actiune hormonala sau tireostatica si beta-agoniste, furaje medicamentate,
deseuri de origine animala.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru acest sector.
Situatia actuala
Domeniul utilizarii substantelor cu actiune hormonala, tireostatica si beta-agonista este
reglementat prin Norma sanitara veterinara privind interzicerea utilizarii unor substante
cu actiune hormonala sau tireostatica si beta-agoniste, armonizat cu prevederile
legislatiei UE, care a fost aprobat prin Ordinul MAAP nr.298/2001 si publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei nr.591/20.09.01 Utilizarea acestor substante la animale este
interzisa.
Regimul utilizarii somatotrofinei este conform cerintelor comunitare si este reglementat
prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 181/ 2001 privind producerea şi
circulaţia somatotrofinei pe teritoriul României. Administratrea somatotrofinei bovine la
vaci de lapte este interzisa.
A fost elaborata de asemenea Norma sanitara veterinara privind masurile de
supraveghere si control a unor substante si a reziduurilor acestora la animalele vii si
produsele lor, armonizata, si aprobata prin Ordinul MAAP nr.186/2000.
Aceasta norma a fost amendata si armonizata complet cu prevederile legislatiei
comunitare prin elaborarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite
pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si alti
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contaminanti in produsele de origine animala, aprobata prin Ordinul MAAP nr.356/2001
si Norma sanitara veterinara privind masurile de supraveghere si control al unor
substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele acestora, aprobata prin
Ordinul MAAP nr.357/2001. Ambele norme au fost inaintate spre publicare in Monitorul
Oficial al Romaniei.
Masurile de protectie privind zoonozele si agentii zoonotici la animale si produsele de
origine animala pentru a preveni focarele de infectii si intoxicatii sunt prevazute generic
In Legea sanitara veterinara nr.60/1974 si in detaliu in Programul National Strategic
aprobat prin Ordinul MAAP nr.54/2001. Este elaborata in faza de proiect Norma sanitara
veterinara privind protectia fata de zoonoze si agentii zoonotici care va fi aprobata prin
Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
Conditiile pentru producerea, comercializarea, prescriptia si utilizarea premixurilor
pentru furaje medicamentate sunt reglementate prin Norma sanitara veterinara privind
producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea si utilizarea
premixurilor medicamentate care este in curs de aprobare.
Procedurile si documentatia pentru autorizarea produselor medicinale veterinare si
premixurile pentru furajele medicamentate sunt reglementate prin Norma sanitara
veterinara nr.20/1993 privind testarea, autorizarea, inregistrarea, controlul si
supravegherea produselor de uz veterinar si aditivi furajeri, aprobata prin Ordinul M.A.A.
nr.10/1993.
Reglementarile privind controlul oficial al unor substante medicinale veterinare si al
premixurilor pentru furaje medicamentate sunt prevazute prin Ordinul M.A.A.P.
nr.54/2001, pentru aprobarea Programului National Strategic de supraveghere,
profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la
animale la om si de protectie a mediului, care este revizuit anual.
Prevenirea aparitiei reziduurilor de medicamente in produsele de origine animala este
reglementata de Norma sanitara veterinara privind producerea, prelucrarea,
depozitarea, transportul, comercializarea si utilizarea produselor farmaceutice si a altor
produse, aprobata prin Ordinul MAA nr. 101/1999, completat prin Ordinul MAA nr.
174/2000.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Norma sanitara veterinara privind interzicerea unor substante cu actiune hormonala sau
tireostatica si beta-agoniste armonizata cu prevederile legislatiei UE va fi implementata
pana la 31 decembrie 2002.
Norma sanitara veterinara privind masurile de supraveghere si control al unor substante
si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor si Norma sanitara veterinara
privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de medicamente de uz veterinar si alti
contaminanti in produsele de origine animala vor fi publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei pana la finele anului 2001, urmand a fi implementate nu mai tarziu de 31
ianuarie 2002.
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Este elaborata in faza de proiect Norma sanitara veterinara privind protectia fata de
zoonoze si agentii zoonotici care va fi aprobata prin Ordin al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor.
Reglementarile referitoare la conditiile pentru producerea, comercializarea, prescriptia si
utilizarea premixurilor pentru furaje medicamentate vor fi armonizate cu prevederile
legilatiei UE in domeniu, pana la 31.12. 2001, urmand ca implementarea acestora sa se
realizeze pana la 30.06.2004.
Reglementarile referitoare la procedurile si documentatia pentru autorizarea produselor
medicinale veterinare si a premixurilor pentru furaje medicamentate vor fi armonizate
pana la 31.12.2002, implementarea acestora urmand a se realiza pana la data de
30.06.2004.
Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara are in structura sa organizate 6
laboratoare specializate pentru actiunile de supraveghere, control si expertiza
produselor de origine animala. Romania are organizate 6 laboratoare zonale
specializate pentru controlul reziduurilor, coordonate tehnic de Institutul de Igiena si
Sanatate Publica Veterinara. De asemenea la nivelul fiecaruia din cele 42 de judete
exista un laborator sanitar veterinar judetean in cadrul fiecarei directii sanitare veterinare
judetene care cuprinde sectii atat pentru supravegherea sanatatii animalelor cat si
pentru supravegherea sanatatii publice veterinare. Au fost modernizate 30 din cele 42
de laboratoare sanitare veterinare judetene existente, urmand ca celelalte 12 sa fie
modernizate si reechipate pana la data de 31.12.2006. A fost initiata activitatea de
autorizare si acreditare a laboratoarelor din cadrul institutelor centrale si al celor din
cadrul directiilor sanitare veterinare judetene. S-a angajat o companie specializata
pentru managementul procesului de acreditare a laboratoarelor veterinare.
S-a elaborat manualul calitatii, iar prevederile bunei practici de laborator au fost
aprobate si implementate prin ordin al minstrului. Unele laboratoare centrale de referinta
participa la testarea interlaboratoare cu institutii similare din tarile candidate si cu
laboratoarele comunitare de referinta.
Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a
transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului include si planul anual
de monitorizare a reziduurilor si rezultatele acesteia. Programul este aprobat prin ordin
al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si poate suporta modificari de la an la
an, in functie de amendamentele pe care le sufera legislatia comunitara in domeniu.
Encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST)
(Reglementarile CE 999/2001, 1248/2001, 1326/2001 – epidemio-supraveghere ;
Reglementarea CE 999/2001, Deciziile Comisiei 2001/9/CE, 2001/25/CE –
interzicerea proteinelor animale in furajarea animalelor ; Decizia Comisiei
2000/418/CE – materiale cu risc specific ; Decizia Consiliului 999/534/CE –
procesarea deseurilor de origine animala)
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Acceptarea acquis-ului
Romania accepta
transmisibile.

acquis-ul

comunitar

referitor

la

encefalopatiile

spongiforme

Romania nu solicita perioada de tranzitie sau derogari pentru acest domeniu.
Situatia actuala
Romania a organizat inca din anul 1993 o retea sanitara veterinara de stat pentru
epidemio-supravegherea ESB si scrapiei prin laboratorul national de referinta pentru
EST din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala precum si prin cele 14
laboratoare de histopatologie apartinand Directiilor sanitare veterinare judetene si care
au fost nominalizate de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
Supravegherea pentru encefalopatia spongiforma bovina se realizeaza prin examene
histopatologice conform normelor Oficiului International de Epizootii, pentru toate
bovinele importate, care au murit sau au fost sacrificate de urgenta, precum si bovinele
indigene intr-un procent de 1%.
Activitatea de supraveghere si diagnostic s-a intensificat incepand cu anul 1995, iar in
baza rezultatelor investigatiilor histopatologice efectuate in perioada 1993-2001,
laboratoarele specializate au confirmat indemniatatea Romaniei fata de ESB si scrapie.
In mod traditional In Romania nu se utilizeaza in hrana rumegatoarelor fainuri proteice
de origine animala obtinute prin procesarea industriala a deseurilor sau a cadavrelor de
rumegatoare sau alte specii de animale.
Utilizarea fainurilor de carne de la orice specie este interzisa in administrarea hranei
pentru rumegatoare, prin Ordinul MAAP nr. 108/2001 care a inlocuit Ordinul MAA
nr.33/1997 si Ordinul MAA nr.46/1997.
Utilizarea fainurilor de carne, oase si peste este admisa numai in alimentatia porcinelor
si pasarilor.
Referitor la procesarea deseurilor de origine animala, in Romania functioneaza in
prezent 5 unitati de transformare a deseurilor de origine animala in fainuri proteice.
Conditiile sanitare veterinare privind colectarea, transportul, procesarea si utilizarea
deseurilor de origine animala dupa examinarea post-mortem a animalelor, sunt
reglementate prin Ordinul MAIA 114/1975, pentru aprobarea Normelor si masurilor
sanitare veterinare de aplicare a Legii sanitare veterinare 60/1974.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
In prezent se afla in curs de elaborare, normele sanitare veterinare privind introducerea
testelor rapide pentru diagnosticul encefalopatiei spongiforme bovine, care vor fi
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aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si care vor fi
adoptate si implementate in perioada 2001 – 2003.
Laboratorul organizat in cladirea cu grad de biosecuritate III din cadrul Institutului de
Diagnostic si Sanatate Animala va fi dotat si cu facilitati pentru supravegherea bolilor
prionice.
Este in curs de elaborare norma sanitara veterinara privind preluarea, transportul,
prelucrarea si destinatia finala a produselor de origine animala, a derivatelor si a
materialelor specifice cu risc inalt, provenite de la rumegatoare.
In baza legislatiei UE, conditiile tehnice si de igiena privind colectarea, transportul,
procesarea si utilizarea deseurilor de origine animala rezultate dupa inspectia postmortem, separarea si procesarea acestora in functie de gradul de risc al acestora, risc
inalt/risc scazut, introducerea sistemelor de control in aceste unitati de procesare,
standardele microbiologice pentru controlul fainurilor proteice de carne si oase, vor fi
armonizate pana la 31.12.2003, urmand ca implementarea acestora sa se realizeze
pana la 31.12.2004.
Romania va moderniza pana la data de 31.12.2006 a 4 dintre unitatile de prelucrarea a
deseurilor acestea, pentru a ajunge la standardele care sa asigure capacitatile necesare
pentru procesarea deseurilor care reprezinta risc inalt. Fainurile proteice obtinute vor fi
utilizate drept combustibil si incinerate in anumite fabrici de ciment, stabilite pentru acest
scop.
Bunastarea animalelor
(Directivele Consiliului 78/923/CEE,88/166/CEE,91/629/CEE, 91/630/CEE-standarde
minime,90/425/CEE,91/496/CEE,91/628/CEE-transport,93/119/CEE-taiere, 98/58/CE,
99/74/CE)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar in domeniul protectiei si bunastarii animalelor.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru acest sector.
Situatia actuala
Romania a semnat Conventia Europeana privind protectia animalelor in timpul
transportului international, document transpus in legislatia nationala prin Hotararea
Guvernului nr. 267/1991 si Ordinul MAA nr. 170/2000 privind Norma sanitara veterinara
pentru protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului.
In Romania, legislatia privind bunastarea animalelor este reglementata prin urmatoarele
acte normative :
- Ordinul MAA nr. 172/2000 privind Norma sanitara veterinara pentru protectia
animalelor in timpul taierii sau uciderii ;
120

-

-

Ordinul MAA nr. 216/2000, privind aprobarea cerintelor de baza pe termen scurt
pentru imbunatatirea bunastarii cailor si magarilor – solipede domestice – care se
transporta in Uniunea Europeana ;
Ordinul MAA nr. 168/2000 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
protectia animalelor de ferma ;
Ordinul MAA nr.53/1982, privind aprobarea tehnologiilor sanitare veterinare si de
productie pentru vaci de lapte, bovine la ingrasat, ovine pentru reproductie, ovine
pentru ingrasare si taiere, porcine pentru reproductie, porcine pentru ingrasare si
taiere, cabaline , pasari crescute in sistem industrial ;
Ordinul MAA nr. 171/2000 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
protectia purceilor ;
Ordinul MAA nr.169/2000 privind Norma sanitara veterinara pentru protectia viteilor.

In cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala cat si in structura celor 42 directii
sanitare veterinare judetene sunt organizate de compartimente de protectie a
animalelor.
De asemenea, in cadrul administratiilor publice locale, sunt prevazute structuri cu
responsabilitati in domeniul protectiei animalelor (gradini zoologice, parcuri zoologice
orasenesti,rezervatii zoologice naturale, targuri si expozitii de animale.
In Romania exista un numar mare de societati si organizatii neguvernamentale pentru
protectia animalelor.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Administratia veterinara centrala a Romaniei impreuna cu Ministerul Transporturilor si
Locuintei va evalua, pana la data de 31.12.2002 capacitatile de transport utilizate pentru
transportul intern si international al animalelor, numarul si specializarea acestora pentru
transportul rutier si feroviar, aerian si maritim, precum si conformitatea acestora cu noua
legislatie ce reglementeaza aceste aspecte, mentionate anterior.
Prevederile Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor in timpul
transportului, cu referire la stabilirea punctelor de stationare, a punctelor de oprire si a
documentului de itinerariu, in cazul transporturilor internationale, vor fi puse in aplicare
pana la 31.12.2003.
Prevederile Normei sanitare veterinare pentru protectia animalelor in timpul taierii sau
uciderii vor fi puse in aplicare pana la data de 31.12.2006.
Prevederile normelor sanitare veterinare aprobate prin Ordinele MAA nr.168/2000,
169/2000 si 171/2000, vor fi puse in aplicare pana la data de 31.12.2006.
In cursul anului 2002, Romania va ratifica Conventia europeana pentru protectia
animalelor de companie, Conventia Europeana pentru Protectia Animalelor de Ferma.
Legea cadru pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora se află in
dezbaterea Comisiilor Parlamentare pentru Agricultura.
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Legea cadru privind protectia animalelor utilizate in experimentari si alte scopuri
stiintifice se afla in dezbaterea Comisiilor Parlamentare pentru Agricultura
Este elaborata Norma sanitara veterinara privind protectia animalelor utilizate in
experimentari si alte scopuri stiintifice, pentru implementarea legii, care urmeaza a fi
aprobata prin Ordin al Ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pana la data de
30.06.2002 si implementata pana la data de 31.12.2005.
Este elaborata Norma sanitara veterinara privind protectia gainilor ouatoare crescute in
baterii, armonizata cu prevederile legislatiei comunitare in acest domeniu, care va fi
adoptata pana la 30.06.2002 si implementata pana la 31.12. 2006 pentru unitatile noi
sau repuse din nou in exploatare si pana la data de 01.01.2012 pentru unitatile care vor
utiliza custi imbunatatite pentru gainile ouatoare, conform calendarului de adoptare si
implementare.
In structura administratiei veterinare centrale este organizat un compartiment special
pentru protectia animalelor care va fi intarit prin includerea acestuia in textul noului act
legislativ de baza ( Legea sanitara veterinara) care urmeza a fi elaborat.
Romania a semnat Conventia Europeana privind protectia animalelor in transport
international, document transpus prin Hotararea Guvernului nr. 267/1991.
Aspecte (zootehnice) privind cresterea animalelor
(Directiva Consiliului 77/504/CEE,Deciziile Comisiei 84/247/CEE, 86/130/CEE,
86/404/CEE, Directiva Consililui 87/328/CEE, Decizia Comisiei 88/124/CEE,
,96/80/CE, 96/463/CE-bovine; Directiva Consiliului 88/661/CEE, Deciziile Comisiei
89/501/CEE,89/502/CEE,89/503/CEE,89/504/CEE,89/505/CEE,89/506/CEE,89/507/CE
E, Directivele Consiliului 90/118/CEE, 90/119/CEE-porcine ;Directiva Consiliului
89/361/CEE, Deciziile Consiliului 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE,
90/258/CEE-ovine si caprine ;Directiva Consiliului 90/427/CEE, Deciziile Comisiei
92/353/CEE, 92/354/CEE,93/623/CEE(pasaport),96/78/CE, 96/79/CE, 90/428/CEE,
92/216/CEE-ecvidee ; Directivele Consiliului 91/174/CEE, 94/28/CE, Deciziile
Comisiei 96/509/CE, 96/510/CE-animale rasa pura)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul comunitar referitor la aspectele zootehnice.
Romania nu solicita perioade de tranzitie sau derogari pentru acest sector.
Situatia actuala
Legislatia nationala care reglementeaza aspectele zootehnice este urmatoarea :
- Legea nr.40/1975, privind cresterea si ameliorarea animalelor ;
- Decretul de Stat nr.43/1976, privind preturile si regimul pentru materialul de
reproductie animala ;
- Ordinul MAA nr.41/1976, care aproba « Instructiunile tehnice referitoare la evaluarea
si certificarea calitatii animalelor de reproductie » ;
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-

Decizia Guvernului nr.477/1990, privind reorganizarea directiilor generale judetene
pentru agricultura ;
Hotararea Guvernului nr.1/1992, privind registrul agricol ;
Hotararea Guvernului nr.1223/1996, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ;
Hotararea Guvernului nr.741/1999, privind reorganizarea Oficiilor pentru reproductia
si selectia animalelor ca Directii pentru ameliorare si reproductie in zootehnie ;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.33/2000, privind finantarea de la bugetul de
stat a unor masuri de protectie al patrimoniului genetic al animalelor.

Pana in prezent, a fost identificata si tradusa legislatia comunitara privind criteriile de
recunoastere a organizatiilor si asociatiilor de crescatori care tin sau stabilesc registrul
genealogic pentru animalele de rasa pura, cea privind criteriile pentru inscrierea
animalelor de reproductie in registrul genealogic, legislatia privind metodele de evaluare
a performantelor si valorii genetice a animalelor de rasa pura, legislatia ce precizeaza
specimenul si particularitatile de certificare pentru pedigree-ul animalelor de rasa pura,
al materialului seminal, embrionilor si ovulelor de la animale de rasa pura, precum si
legislatia referitoare la conditiile de acceptare pentru reproductie a bovinelor, porcinelor,
ovinelor si caprinelor.
Au fost elaborate :
- Norma sanitara veterinara privind conditiile de participare a cailor la competitii
aprobata prin Ordinul MAA nr.53/2000, prin care se transpun in legislatia nationala
prevederile Directivelor Consiliului 90/427/CEE si 90/428/CEE.
- Norma sanitara veterinara privind conditiile pentru circulatia cailor de sport, aprobata
prin Ordinul MAAP nr.65/2001, prin care se transpun in legislatia nationala
prevederile Directivei Consiliului 90/426/CEE si a Deciziei Comisiei 93/623/CEE;
Autoritatea nationala competenta cu responsabilitate pentru aspectele zootehnice este
Directia Generala de Productie Animala din cadrul MAAP iar activitatea practica este
coordonata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie.
La nivel teritorial exista directii de ameliorare si reproductie judetene in structura
directiilor generale judetene pentru agricultura.
De asemenea, exista asociatiile de crescatori pentru speciile bovine, porcine, ovine si
caprine, organizatii non-guvernamentale cu statut propriu si personalitate juridica si
Societatea Nationala „Cai de Rasa” care este in curs de privatizare.
Registrele genealogice sunt tinute si conduse de catre Agentia Nationala pentru
Ameliorare si Reproductie in Zootehnie care aplica criterii similare cu cele comunitare
privind inscrierea animalelor de reproductie in registrele genealogice si utilizeaza
metode echivalente pentru evaluarea performantelor si valorii genetice a animalelor de
rasa pura.
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie detine o baza de date
computerizata in care sunt inregistrate aproximativ 320.000 bovine aflate in control
oficial de productie, din care pentru rasa Bruna 62.161 animale, 98.457 pentru rasa
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Baltata Romaneasca, 4.376 pentru rasa Schwitz si aproximativ 155.000 din rasa
Holstein Friza.
Schimburile comerciale nu sunt limitate de bariere tehnice datorate aspectelor
zootehnice, dar in cazul activitatilor de import de animale de reproductie, este necesar
avizul autoritatii competente pentru domeniul zootehnic si al Administratiei veterinare
centrale din Romania.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Legislatia comunitar specifica referitoare la problemele zootehnice pentru ecvidee este
transpusa in legislatia nationala, neexistand nici o restrictie privind participarea
ecvideelor inregistrate in Romania la competitiile internationale si nici pentru schimburile
internationale cu aceste animale.
Legislatia referitoare la aspectele zootehnice va fi transpusa in legislatia nationala pana
la 31.12.2003.
Dupa transpunere, noua legislatie nationala privind aspectele zootehnice va fi
implementata in mod gradual pana la 31.12.2006.

E. SECTORUL FITOSANITAR
Sanatatea plantelor – organisme daunatoare
(Directiva 2000/29; Directiva 93/85; Directiva 69/465; Directiva 69/464; Directiva
94/3; Directiva 98/22; Directiva 69/466; Directiva 92/76; Directiva 74/647; Directiva
92/90; Directiva 92/105; Directiva 93/50; Directiva 95/44; Directiva 98/57; Directiva
92/70; Directiva 93/51)
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie sau derogari.
Romania solicita recunoasterea ca zona (zone) protejata pentru Cephalcia
lariciphila si Hypoxylon mammatum. Aceasta solicitare se refera la Directiva
2000/29/CEE si la Directiva 92/76/CEE. Conform prevederilor Directivei
2000/29/CEE si Directivei 92/76/CEE, exista organisme daunatoare pentru care
unele tari din Comunitate sunt declarate zone protejate.
Cephalcia lariciphila si Hypoxylon mammatum sunt organismele daunatoare, pentru
care Romania solicita statutul de zona (zone) protejata. Monitorizarea celor doua
organisme daunatoare se va desfasura in perioada 2002-2004 in conformitate cu
prevederile Directivei Comisiei 92/70/CEE.
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Prin proiectul PHARE 2001 care se va derula pe perioada 2002-2004, s-a solicitat
asistenta tehnica pentru desfasurarea procesului de monitorizare. In cazul in care
rezultatele monitorizarii vor fi corespunzatoare, Romania va putea fi inclusa pe lista
Statelor Membre recunoscute ca zona (zone) protejata pentru aceste organisme
daunatoare. Recunoasterea statutului de zona (zone) protejata se va face dupa
aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana.
Romania va inainta Comisiei Europene, la sfarsitul semestrului I al anului 2004,
documentatia necesara in vederea recunoasterii zonei (zonelor) protejate pentru
Cephalcia lariciphila si Hypoxylon mammatum.
Solicitarea Romaniei in vederea recunoasterii ca zona (zone) protejata este motivata de
faptul ca organismele daunatoare mai sus mentionate nu au fost semnalate pe teritoriul
Romaniei in urma controalelor efectuate, desi exista conditii favorabile de stabilire a
acestora.
Plantele gazda ale acestor organisme ocupa suprafete mari in Romania, respectiv
18.541 ha Larix spp. si 99.866 ha Populus spp. Avand in vedere faptul ca Romania
desfasoara o activitate importanta de import-export material lemnos si ca statutul de
tara candidata se va transforma in statut de Stat Membru, este important ca teritoriul
Romaniei sa fie mentinut liber de aceste organisme daunatoare, fata de care anumite
tari din Uniunea Europeana sunt zone protejate.
Situatia actuala
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este autoritatea unica centrala din
Romania, care coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice in
domeniul protectiei plantelor, prin Directia Fitosanitara.
Baza legala a desfasurarii activitatii in domeniu este reglementata prin:
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activitatii de
protectia plantelor si carantina fitosanitara, modificata prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.17/ 2001, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 206/ 2001;
Ordin nr.84/ 1999 privind reorganizarea activitatii de protectia plantelor si carantina
fitosanitara care aplica prevederile Ordonantei nr. 71/1999.
Directia Fitosanitara s-a infiintat in structura Ministerului Agriculturii , Alimentatiei si
Padurilor cu rang de directie prin reorganizarea Agentiei Nationale Fitosanitare. Directia
Fitosanitara are in structura sa 2 servicii , cu un numar total de 8 angajati din care 7
specialisti:
•Serviciul de protectia plantelor si carantina fitosanitara
•Serviciul de politie fitosanitara
Directia Fitosanitara coordoneaza din punct de vedere tehnic urmatoarele institutii
publice:
• Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara
• Directiile Fitosanitare Judetene si a municipiului Bucuresti
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• Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor
Directia Fitosanitara are urmatoarele atributii principale:
• organizarea activitatii de protectia plantelor si carantina fitosanitara pe intreg teritoriul
tarii, dupa o conceptie unitara, care sa asigure sanatatea plantelor cultivate, a padurilor,
pasunilor si fanetelor naturale si a altor forme de vegetatie utila precum si a produselor
agricole depozitate
•elaborarea strategiei fitosanitare privind protectia sanatatii plantelor, prevenirea
introducerii si raspandirii pe teritoriul tarii a organismelor de carantina
•elaborarea si promovarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea de
protectia plantelor si carantina fitosanitara si regimul produselor de uz fitosanitar, in
scopul imbunatatirii si perfectionarii legislatiei nationale si al armonizarii acesteia cu
legislatia comunitara
•stabilirea normelor fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau
juridice detinatoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utila, precum si pentru
cei care depoziteaza, transporta si comercializeaza plante si produse vegetale
• controlul aplicarii si respectarii tuturor dispozitiilor legale in domeniul fitosanitar si al
produselor de uz fitosanitar
• organizarea si urmarirea asigurarii dotarii tehnice si materiale a Directiilor Fitosanitare
Judetene si a municipiului Bucuresti, a Laboratorului Central de Carantina Fitosanitara,
a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse
Vegetale si a punctelor de control fitosanitar vamal
• fundamenteaza si face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru actiunile de
protectia plantelor si carantina fitosanitara, finantate de la bugetul de stat.
Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara este organul tehnic de specialitate prin
care Directia Fitosanitara din M.A.A.P., rezolva operativ, la nivelul intregii tari, probleme
privind carantina fitosanitara, prognoza si avertizarea pentru prevenirea si combaterea
bolilor si daunatorilor plantelor de cultura, precum si controlul fizico-chimic al produselor
de uz fitosanitar din productia interna si din import in vederea omologarii.
Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara coordoneaza activitatea Inspectoratelor
de carantina fitosanitara vamala, compartimente de lucru aflate in structura unitatii, prin
care se asigura, controlul fitosanitar la punctele de trecere a frontierei de stat. De
asemenea, participa la elaborarea proiectelor legislative in domeniu si la activitatea de
instruire a inspectorilor fitosanitari, organizata de Directia Fitosanitara.
Controlul fitosanitar al culturilor agricole, padurilor, pasunilor si altor forme de vegetatie
utila, precum si al produselor agricole depozitate se efectueaza de catre inspectorii
fitosanitari din cadrul Directiilor Fitosanitare teritoriale, pentru toti producatorii agricoli,
indiferent de forma de proprietate (de stat sau privata).
In Romania exista 42 Directii Fitosanitare Judetene, cu un numar de 940 de angajati, din
care 70 % sunt specialisti si au ca principale atributii :
• diagnoza si prognoza agentilor de daunare si avertizarea producatorilor agricoli,
persoane fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora
•controlul fitosanitar al vegetalelor si produselor vegetale importate si exportate
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•depistarea si monitorizarea bolilor, a daunatorilor si buruienilor de carantina
•testarea actiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, in conditii de productie, in
vederea omologarii
•abilitarea agentilor economici pentru actiuni de comercializare si prestare de servicii cu
produse de uz fitosanitar in conditiile legii
•controlul calitatii pesticidelor
•monitorizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
•urmarirea aplicarii tehnologiilor de cultura din domeniul protectiei plantelor
•activitatea de politie fitosanitara
Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor desfasoara activitati de cercetare
specifice , in domeniul entomologiei , nematologiei , bacteriologiei , virusologiei,
micologiei , in scopul asigurarii protectiei plantelor impotriva organismelor daunatoare.
Directia fitosanitara colaboreaza cu institutele si statiunile de cercetari din cadrul
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice si cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
Sectorul organisme daunatoare in Romania este reglementat prin:
-

-

-

Ordonanta Guvernului nr. 136/ 2000 privind masurile de protectie
impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare
plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata si modificata prin
Legea nr.214 / 2001;
Hotararea de Guvern nr. 1030/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/ 2000;
Ordin nr.199/ 2000 privind persoanele imputernicite sa elibereze certificate
fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau articole reglementate destinate
exportului;
Ordin nr.26/ 1999 privind masurile pentru prevenirea introducerii, diseminarii si
diminuarii pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus care produce putregaiul inelar al cartofului;
Ordin nr.27/ 1999 privind masurile pentru prevenirea raspandirii si diminuarea
pagubelor produse de nematozii cu chisti (Globodera spp.) la cultura cartofului;
Ordin nr.28/1999 privind unele masuri de carantina pentru stavilirea si combaterea
raiei negre a cartofului;
Ordin nr.29/ 1999 privind stabilirea procedurii de notificare a interceptarii unui
transport sau a unui organism de carantina la importul plantelor, produselor vegetale
si al altor articole reglementate, ca urmare a nerespectarii reglementarilor fitosanitare
ale Romaniei ;
Ordin nr.80/2000 pentru aprobarea Normei privind conditiile minime necesare pentru
efectuarea controlului fitosanitar vamal;
Ordin nr.81/2000 privind masurile pentru combaterea si prevenirea raspandirii
paduchelui din San Jose – Quadraspidiotus perniciosus;
Legea nr. 5/ 1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si regimul
pesticidelor;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de Stat a
Romaniei;
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-

Ordin nr.28/1993 privind masurile pentru limitarea raspandirii bolii si a pagubelor
determinate de “ focul bacterian al rozaceelor “(Erwinia amylovora);
Ordin nr.5/ 1995 privind Lista organismelor de carantina a Romaniei;
Legea nr.75/ 1995 privind producerea, controlul calitatii , comercializarea si folosirea
semintelor si materialului saditor , precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole,
modificata si completata cu Legea nr.57/ 1997, modificata si completata cu Legea nr.
131/1997 ;
Ordin nr.87/ 1999 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul
si exportul semintelor si materialului saditor si alte acte normative secundare.

Legislatia Romaniei este armonizata cu acquis-ul comunitar ( Directiva Consiliului
2000/29/CEE privind masurile de protectie impotriva introducerii in Statele Membre a
organismelor daunatoare plantelor sau produselor vegetale, Directiva Consiliului
93/85/CEE privind lupta impotriva putregaiului inelar al cartofului, Directiva Consiliului
69/465/CEE privind lupta impotriva nematozilor cu chisti ai cartofului, Directiva
Consiliului 69/ 464/CEE privind lupta impotriva bolii raia neagra a cartofului, Directiva
Comisiei 94/3/CEE privind procedura de notificare a interceptarii unui transport sau a
unui organism daunator din terte tari, care prezinta un risc fitosanitar iminent, Directiva
Comisiei 98/22/CEE privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului
fitosanitar in Comunitate, la punctele de inspectie, altele decat cele de la locul de
destinatie al plantelor, produselor vegetale si altor obiecte provenite din terte tari,
Directiva Consiliului 69/466/CEE privind combaterea paduchelui din San Jose ).
Prevederile Directivei 92/76/CEE privind recunoasterea zonelor protejate din
Comunitate vor fi adoptate de legislatia Romaniei in momentul aderarii la Uniunea
Europeana.
Transpunerea acquis-ului
Armonizarea cu cerintele comunitare in sectorul organisme daunatoare, va continua prin
adoptarea si implementarea urmatoarelor acte legislative:
2001:
- Ordin privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafa, armonizat cu
Directiva Consiliului 74/647/CEE (decembrie)
- Ordin privind obligatiile producatorilor si importatorilor de plante, produse vegetale
sau articole reglementate si detaliile inregistrarii acestora, armonizat cu Directiva
Comisiei 92/ 90/CEE (decembrie)
2002:
- Ordin privind pasaportul fitosanitar folosit in circulatia anumitor plante, produse
vegetale sau articole reglementate in Romania, armonizat cu Directiva Comisiei
92/105/CEE
- Ordin privind inregistrarea producatorilor, depozitelor si centrelor de expediere a
cartofilor de consum (Directiva Comisiei 93/50/ CEE)
- Ordin privind conditiile in care anumite organisme daunatoare, plante, produse
vegetale sau articole reglementate pot fi introduse sau deplasate in Romania pentru
testari, in scopuri stiintifice sau pentru lucrari de selectie varietala (Directiva Comisiei
95/44/CEE)
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Ordin privind controlul la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Directiva
Consiliului 98/57/CEE)
2005:
- Ordin privind circulatia anumitor plante, produse vegetale sau articole
reglementate printr-o zona protejata din Romania ( Directiva Comisiei
93/51/CEE)

-

2002 – 2004:
Se va desfasura gradual, monitorizarea in scopul recunoasterii zonelor protejate in
Romania, prin:
- Ordin privind regulile detaliate ale monitorizarii ce trebuie desfasurata in scopul
recunosterii zonelor protejate in Romania (Directiva Comisiei 92/70/CEE)
In perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se are in vederea intarirea
controlului fitosanitar la viitoarea granita externa a Uniunii Europene, prin asigurarea
conformitatii cu prevederile Directivei 98/22/CEE.
Reteaua de control fitosanitar vamal cuprinde in prezent un numar de 20 Inspectorate
de carantina fitosanitara vamala (ICFV) amplasate in principalele puncte de trecere a
frontierei de stat a Romaniei. Pe termen mediu (2002-2004) se are in vedere, reducerea
numarului acestora pana la 15 ICFV. Pe termen lung se preconizeaza mentinerea unui
numar de 8 ICFV – uri (la viitoarea granita externa a Uniunii Europene): Halmeu (rutier,
feroviar), Dornesti-Siret (rutier, feroviar) - la granita cu Ucraina; Iasi (rutier, feroviar),
Albita (rutier), Galati (rutier, feroviar, port fluvial) – la granita cu Moldova; Constanta (port
maritim) – la Marea Neagra; Bucuresti (aeroport); Stamora Moravita-Timisoara (feroviar,
rutier, aeroport) – la granita cu Iugoslavia. Aceste 8 ICFV-uri vor fi modernizate si dotate
corespunzator cerintelor Uniunii Europene, in perioada 2002-2005.
Intarirea sistemului de control fitosanitar vamal la viitoarea granita externa a Uniunii
Europene si armonizarea metodelor de lucru cu cele comunitare, constituie o
preocupare prioritara pentru autoritatile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
In acest sens se au in vedere urmatoarele obiective :
•implementarea Dir.98/22/CEE prin asigurarea echipamentelor necesare efectuarii
controlului fitosanitar vamal;
•modernizarea spatiilor existente;
•dezvoltarea unui sistem informational care sa asigure imbunatatirea mijloacelor de
comunicare tehnica intre inspectoratele de carantina fitosanitara vamala, Laboratorul
Central de Carantina Fitosanitara si Directia Fitosanitara din MAAP;
•familiarizarea inspectorilor fitosanitari vamali cu legislatia UE, privind controlul
fitosanitar vamal
Romania va asigura dezvoltarea capacitatii laboratoarelor, imbunatatirea metodelor si
tehnicilor de laborator, din surse proprii si cu sprijin comunitar, pentru a asigura
desfasurarea activitatii acestora la standarde internationale. Se va continua dezvoltarea
sistemului informatic national care va asigura legatura dintre Directiile fitosanitare
judetene si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Directia Fitosanitara.
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Calitatea semintelor si materialului de reproducere
(Directivele Consiliului 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, 91/682CEE, 92/33/CEE,
92/34/CEE, 98/56/CE si legislatia Comisiei CE).
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in acest domeniu si nu solicita perioade de tranzitie.
Situatia actuala
Productia de seminte pentru insamantare si a materialului de reproducere vegetativ si a
materialului de plantare are o indelungata traditie in Romania.
Suprafata si productia semintelor certificate a scazut gradual dupa anul 1991 de la 675
mii ha la 245 mii ha in anul 2001. Aproximativ 2,3 % din suprafata arabila a fost folosita
pentru productia de 636 mii tone seminte certificate in 1999, dar numai 68 % din
aceasta productie a fost certificata final pentru comercializare.
Semintele de cereale ocupa aproximativ 91 % din productia de seminte.
Productia materialului de plantare fructifer a scazut constant dupa anul 1991, de la 6700
mii bucati la 1700 mii bucati in anii 1997 - 1999.
Materialul de plantare viticol a scazut de la 14000 mii bucati, in 1991, la 1000 mii bucati
in anul 1999.
Cauza reducerii productiei de seminte si materialului de reproducere si material de
plantare este cerinta pietei prin diminuarea cererii noilor proprietari care nu au bani
pentru imputuri si folosesc seminte din recolta proprie sau nu inlocuiesc pomii fructiferi
sau vita de vie.
Exportul de seminte situeaza Romania pe locul 11 intre tarile afiliate la OECD in anul
1998/1999 si locul 13 in anul 1999/2000, in majoritate destinat catre statele comunitare
(cca. 90 %) in baza echivalentei acordata de Consiliul EC (Directiva 95/514/EC,
amendata).
Materialul de reproducere si materialul de plantare fructifer sau viticol se exporta
ocazional, cantitati mai importante sau exportat din material portaltoi viticol pe baza
derogarii Comisiei EC solicitata de Austria.
Importurile de seminte sunt destul de reduse, cantitati mai importante se acopera la
semintele de legume, precum si a semintelor pentru multiplicare importate si exportate
in tarile comunitare, in special din speciile oleaginoase si furajere.
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Sectorul semintei si a materialului saditor (de propagare) a fost reglementat in 1971 prin
Legea nr. 13 si legislatia secundara care prevedea reguli si standarde nationale pentru
productia interna si schemele si metodele OCDE si ISTA pentru export.
Romania s-a afiliat la schemele OCDE pentru certificarea semintelor destinate
comertului international in anii 1970 – 1971 si de asemenea, la Asociatia Internationala
pentru Testarea Semintelor (ISTA).
Legislatia curenta, Legea nr. 75/1995 amendata in 1997 si reglementarile de aplicare a
Legii sunt armonizate cu legislatia comunitara aparuta pana in anul 1995 (Directivele
Consiliului 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, 91/682CEE, 92/33/CEE, 92/34/CEE, si
legislatia Comisiei CE).
In acord cu acquisul, reglementarile privind testarea si inregistrarea soiurilor in Catalogul
national (Directivele Consiliului 66/403/CEE, 68/193/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE,
91/682/CEE, 92/34/CEE si legislatia in domeniu a Comisiei CE) sunt in prezent
armonizate.
Soiurile sunt testate pentru distinctie, uniformitate, stabilitate si noutate, (DUS) si valoare
culturala si de utilizare (VCU).
Soiurile testate si inregistrate in Catalogul Comun sau in Cataloagele statelor membre
EC sunt considerate echivalente cu cele din Catalogul soiurilor din Romania si astfel
sunt admise la import si comercializare in Romania.
Cerintele speciale (Directiva Consiliului 98/95CE) pentru introducerea in Catalogul
soiurilor a varietatilor genetic modificate sunt armonizate.
In acord cu regulile de certificare prevazute in acquis, inspectia oficiala in camp,
inspectia in toate etapele procesarii, sigilarea si etichetarea, prelevarea probelor si
examinarea oficiala, sunt aplicate in Romania. Regulile privind forma, marimea,
culoarea si informatiile etichetelor oficiale, sunt armonizate.
Organizarea testelor in parcele de post-control se face conform prevederilor din
schemele OCDE si regulilor CE.
Producatorii si furnizorii de seminte si material de reproducere sunt autorizati,
supravegheati si monitorizati de autoritatea de control si certificare – Inspectia de Stat
pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ISCSMS) din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si reteaua teritoriala de control si certificare.
Un sistem de informatizare computerizat al producerii, inspectiei in camp si certificarii
semintelor si materialului de reproducere, imprimarea documentelor si etichetelor
oficiale a fost implementat incepand cu anul 1998. In luna iulie 2001 a fost lansat pe
internet pagina de web ISCSMS.
Regulile comunitare privind prezenta organismelor daunatoare care diminueaza
economic semnificativ calitatea semintelor si materialului de propagare si plantare este
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armonizata (Directivele Consiliului 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE, 91/682/CEE, 92/33/CEE, 92/34/CEE).
Reglementarile fitosanitare prevazute in Directiva 29/2000/CE sunt in curs de
armonizare.
Prevederile comunitare privind testarea, introducerea in mediu inconjurator si pe piata a
varietatilor modificate genetic (Directiva Consiliului 90/220/CEE) sunt armonizate in
legislatia romana in anul 2000 (O.G. nr. 49/2000).
Adoptarea si Implementarea acquis-ului
Romania a realizat adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar din anul 1997
cand a adoptat modificarea Legii nr. 75/1995 si legislatia secundara, care au fost
armonizate cu legislatia prevazuta de directivele de baza si legislatia de implementare a
CE aparuta pana in anul 1995.
In anii 1998 - 2000 aceasta legislatie a fost implementata in activitatea curenta.
In anii 2001 - 2002 se va adopta legislatia romana care va transpune in intregime
legislatia comunitara privind calitatea semintelor si materialului de reproductie vegetativ.
O noua Lege a semintelor este in curs de adoptare in vederea completarii legislatiei
romane cu amendamentele Directivelor Consiliului (96/72/CE, 96/18/CE, 96/72/CE,
96/16/CE, 97/90/CE, 98/111/CE, 98/95/CE, 98/96/CE, 98/56/CE).
2002 :
- Reglementarile de implementare a acquis-ului comunitar vor fi transpuse prin Ordine
ale ministrului agriculturiii, alimentatiei si padurilor
- Implementarea graduala in ceea ce priveste reglementarea acreditarii si
supravegherea oficiala pentru inspectia in camp, ridicarea probelor si analiza
semintelor
- Implementarea graduala in ceea ce priveste supravegherea si monitorizarea si
acreditarea furnizorilor pentru materialul de reproducere vegetativ, in cooperare cu
sectorul fitosanitar
- Incepand cu anul 2002 se va introduce pasaportul plantelor pentru materialul de
reproductie in colaborare cu autoritatea fitosanitara
- In anul 2002 se vor transpune reglementarile privind plantele ornamentale (Directiva
Consiliului 98/56/CE)

-

Legislatia nationala in sectorul semintelor si materialului de plantare va fi armonizata
in intregime cu acquis-ul in anul 2002, iar implementarea acestuia se va face gradual
in 2002 - 2004.
Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei de Stat pentru Calitatea Semintelor si
Materialului Saditor (ISCSMS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si
Padurilor.
ISCSMS este autoritatea oficiala desemnata pentru controlul si certificarea
semintelor si materialului saditor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si
acreditarea producatorilor si furnizorilor implicati profesional in domeniul semintelor si
materialului de reproducere
132

ISCSMS isi exercita atributiile in teritoriu prin 30 de Inspectorate Teritoriale pentru
Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS) si Laboratorul Central pentru
Controlul Calitatii Semintelor (LCCCS) care este reacreditat de catre ISTA.
In reteaua ISCSMS lucreaza 471 persoane la 1 iulie 2001 (214 inspectori de camp, 154
personal de laborator, 100 personal administrativ si 3 persoane la nivel central).
ISCSMS si reteaua teritoriala de control si certificare va functiona in anul 2006 ca o
institutie publica independenta, non-profit, autofinantata, cu un numar optim de personal
care sa acopere toate activitatile prevazute in acquis-ul comunitar.
Testarea si inregistrarea soiurilor in catalogul national si administrarea Catalogului oficial
a soiurilor de plante de cultura este sub autoritatea Institutului de Stat pentru Testarea si
Inregistrarea Soiurilor (ISTIS). Acesta efectueaza verificarile in parcele de post-control
pe probele trimise de reteaua ISCSMS si ii pune acestuia la dispozitie rezultatele din
parcelele de verificare.
ISTIS isi desfasoara activitatea in 4 centre pentru testarea DUS a soiurilor de plante
agricole, in 4 centre pentru testarea DUS a soiurilor de plante horticole si in 24 centre
pentru examinarea VCU a soiurilor de plante. In reteaua ISTIS lucreaza un numar de
220 persoane (67 experti, 30 personal de laborator, 50 personal administrativ si 73
personal muncitor).
In anii 2000 2002, sectorul de seminte si material saditor beneficiaza de sprijinul
Olandei in cadrul a 2 proiecte PSO pentru intarirea capacitatii administrative in vederea
accesului la U.E. in valoare de aproximativ 500 mii EURO.
In anii 1998, 1999 si 2000, au fost alocate resurse financiare din resurse proprii de
certificare si din resurse bugetare, pentru echipamente, modernizarea cladirilor si
laboratoarelor, dezvoltarea sistemului informational, instruirea personalului in
procedurile practice EC.
In perioada 2001 - 2006, va continua intarirea capacitatatii administrative a autoritatii de
control si certificare prin cresterea treptata a resurselor proprii din taxe de inregistrare,
certificare, testare, supraveghere si acreditare pentru acoperirea necesitatilor financiare
si reducerea alocatiilor bugetare.
Pana la aderare se va dezvolta capacitatea furnizorilor de seminte si material de
plantare, de intarire a managementului calitatii si a protectiei drepturilor de autor al
varietatilor de plante.
Protectia noilor soiuri de plante
(Reglementarea CE nr. 2100/94)
Acceptarea acquis-ului
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Romania accepta acquis-ului in domeniul protectiei comunitare a noilor soiuri de plante
si are legislatia armonizata (Reglementarea CE nr. 2100/94) prin Legea nr. 255/1998 si
HG/200/2000.
Situatia actuala
Legislatia Romaniei in domeniul protectiei juridice a noilor soiuri de plante este
armonizata cu Reglementarile Comunitare privind noile soiuri de plante prezente in
special in Reglementarea Consiliului nr. 2100/94/CE si Reglementarile Comisiei nr.
1238/95/CE si nr.1239/95/CE.
Cadrul legislativ in Romania este constituit de Legea privind protectia noilor soiuri de
plante (Legea nr. 255/1998) si Regulamentul de aplicare al legii (HG/200/2000).
Legea nr. 255 se bazeaza pe actul Conventiei Internationale pentru protectia noilor
soiuri de plante (UPOV) din anul 1991.
Regulamentul a fost aprobat prin HG/200/2000 si publicat in Monitorul Oficial din
17.03.2000.
Începand cu data de 16 martie 2001, Romania a devenit stat parte contractuala la
Conventia privind protectia noilor soiuri de plante (UPOV).
Legea privind protectia noilor soiuri de plante nr. 255/1998 este administrata de Oficiul
de Stat pentru Inventii si Marci si de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea
Soiurilor sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
Adoptarea si Implementarea acquis-ului
In momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, se vor aplica prevederile
Reglementarii CEE nr. 2100/94 privind protectia comunitara a noilor soiuri de plante.
Dupa aderare, sistemul de protectie national instrumentat de Oficiul de Stat pentru
Inventii si marci va functiona in paralel cu sistemul de protectie comunitar instrumentat
de Oficiul Comunitar al Varietatilor de Plante.
Sanatatea plantelor – produse de uz fitosanitar
(Directiva 76/895, Directiva 86/362, Directiva 90/642, Directiva 86/363, Directiva
79/700, Directiva 79/117, Directiva 91/414 )
Acceptarea acquis-ului
Romania accepta acquis-ul in domeniu si nu solicita perioade de tranzitie sau derogari.
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Situatia actuala
In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, responsabilitatea privind
omologarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar in agricultura si
silvicultura este impartita intre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul
Sanatatii si Familiei si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
Directia Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
coordoneaza din punct de vedere tehnic directiile fitosanitare judetene si a municipiului
Bucuresti, laboratorul pentru controlul calitatii produselor de uz fitosanitar din cadrul
Laboratorului Central de Carantina Fitosanitara, Laboratorul Central pentru Controlul
Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale si colaboreaza cu institutele si
statiunile de cercetari din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, cu Ministerul
Sanatatii si Familiei si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
A fost infiintat in anul 2000, prin proiectul RO/IB/AGR 01, Laboratorul Central pentru
Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale si de asemenea a fost
elaborata si aprobata legislatia aferenta desfasurarii activitatii acestuia.
Laboratorul efectueaza analize oficiale pentru determinarea calitativa si cantitativa a
reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale destinate importului, exportului si
consumului intern si monitorizarea acestora.
Laboratorul desfasoara urmatoarele activitati principale: analizeaza probele de plante si
produse vegetale prelevate de inspectorii fitosanitari, interpreteaza rezultatele acestora
si informeaza Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor asupra rezultatelor si
masurilor ce se impun in cazul depasirii nivelurilor maxime stabilite de legislatia in
vigoare conform legislatiei UE; stabileste metodele de analiza a reziduurilor de pesticide
in plante si produse vegetale conform cerintelor Directivei Consiliului 91/414/CEE;
studiaza ratele de degradare a reziduurilor de pesticide in plante si produse
vegetale;evalueaza nivelul si comportamentul reziduurilor de pesticide in plante si
produse vegetale in vederea omologarii acestora; intreprinde masurile necesare in
vederea acreditarii Laboratorului conform cerintelor UE privind metodele de analiza a
reziduurilor pe substanta activa, planta, produs vegetal si tipul de aparat; elaboreaza
lucrari de sinteza si colaboreaza la realizarea de studii comparative privind evolutia
reziduurilor de pesticide pe plan intern si international.
Sanatatea plantelor – omologarea produselor de uz fitosanitar, importul, comercializarea
si utilizarea acestora in Romania precum si determinarea reziduurilor de pesticide, sunt
reglementate prin:
- Ordin comun al MAAP, MSF si MAPM nr.8343/718/444/ 1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale de
omologare a produselor de uz fitosanitar si procedura de omologare a acestora, in
vederea fabricarii, comercializarii si utilizarii lor in agricultura si silvicultura;
- Ordin comun al MAAP, MSF si MAPM nr. 52676/591/462/ 1998 pentru modificarea
Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale de
omologare a produselor de uz fitosanitar si procedura de omologare a acestora, in
vederea fabricarii, comercializarii si utilizarii lor in agricultura si silvicultura;
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Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a
nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale;
Ordin comun al MAAP si MSF nr. 95/224/2001 privind stabilirea limitelor maxime de
reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale;
Ordin MAAP nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de
uz veterinar si alti contaminanti in produsele de origine animala
Ordin nr. 29/ 2001 pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si
produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea
nivelului de reziduuri de pesticide;
Legea nr.5/ 1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si regimul
pesticidelor;
Ordin nr. 20/ 1985 privind interzicerea folosirii insecticidelor organoclorurate pe baza
de DDT si HCH tehnic;
H.G. nr. 340 / 1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice
natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru
mediul inconjurator, modificata si completata cu H.G. nr. 437/ 1992;
Ordin nr.48/ 1994 cu privire la constituirea comisiei de abilitare a agentilor economici
importatori de pesticide si ingrasaminte chimice;
Ordonanta Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in
agricultura si silvicultura, aprobata prin Legea nr. 85/199 si alte acte normative
secundare.

Legislatia Romaniei este armonizata cu acquis-ul comunitar (Directiva Consiliului
76/895/CEE privind fixarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide in si pe fructe si
legume, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind fixarea limitelor maxime de reziduuri de
pesticide in si pe cereale, Directiva Consiliului 90/642/CEE privind fixarea limitelor
maxime de reziduuri de pesticide in si pe anumite produse de origine vegetala,
incluzand fructele si legumele, Directiva Consiliului 86/363/CEE privind fixarea limitelor
maxime de reziduuri de pesticide in alimente de origine animala, Directiva Comisiei
79/700/CEE privind metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al
reziduurilor de pesticide in/pe fructe si legume).
Legislatia Romaniei este partial armonizata cu prevederile acquis–ului comunitar din
Directivele Consiliului 91/414/CEE privind plasarea pe piata a produselor de uz
fitosanitar si 79/117/CEE privind interzicerea introducerii pe piata si utilizarii produselor
de uz fitosanitar care contin anumite substante active.
Transpunerea acquis-ului
Armonizarea cu cerintele comunitare privind omologarea produselor de uz fitosanitar,
comercializarea si folosirea acestora, va continua prin adoptarea si implementarea
urmatoarelor acte legislative:
2002:
- Ordin privind interzicerea plasarii pe piata si utilizarii pe teritoriul Romaniei a
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produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, armonizat cu
Directiva Consiliului 79/117/CEE si Directiva Consiliului 91/414/CEE
Prevederile Directivei 91/414/CEE vor fi transpuse in legislatia Romaniei pana la
aderare.
Igiena plantelor
(Reglementarea 194/97 care stabileste limitele maxime pentru anumiti contaminanti in
alimente; Directiva 98/53/CE privind metode de prelevare a probelor si de analiza
utilizate in controlul oficial al concentratiilor de contaminanti din alimente;
Reglementarea 315/93 care stabileste proceduri comunitare pentru contaminantii din
alimente)
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Prin Ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor, privind contaminantii din produsele alimentare au fost transpuse
in totalitate prevederile Directivelor comunitare in domeniu. Ordinul va intra in vigoare in
2003.
Informatii suplimentare sunt furnizate prin Documentul de pozitie al Romaniei pentru
Capitolul 1 – Libera circulatie a marfurilor
Nutritia animalelor
(Directivele Consiliului, 70/373, 86/174 CEE, 70/524 CEE,87/153/CEE, 93/74 CE, ,
82/471/CEE,83/228/CEE,93/113/CEE,92/87/CEE,74/63/CEE, 85/382 CEE,91/516/CEE,
80/511/CEE,82/475/CEE,91/357/CEE,90/167/CEE,DirectiveleConsiliului 64/433/CEE,
80/215/CEE)
Situatia actuala
In prezent, reglementarea nationala referitoare la nutritia animalelor este Legea
nr.2/1982 privind normele de furajare pe specii si categorii de animale.
Adoptarea si implementarea acquis-ului
Reglementarile comunitare privind nutritia animalelor vor fi transpuse in legislatia
nationala pana la 31.12.2003, urmand ca acestea sa fie implementate in mod gradual
pana la data de 31.12.2006.
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F. ACORDURI INTERNATIONALE BILATERALE IN DOMENIUL
VETERINAR SI FITOSANITAR
In domeniul veterinar
Situatia actuala
Romania este membra fondatoare a Oficiului International de Epizootii, este membra a
Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a Organizatiei Mondiale a Comertului si este parte
semnatara a Acordului pentru masuri sanitare si fitosanitare.
Romania a incheiat conventii interguvernamentale bilaterale in domeniul sanitar
veterinar cu un numar de 22 tari pana in anul 1989, 18 conventii in domeniul sanitar
veterinar dupa 1989. Au fost negociate 4 conventii bilaterale cu tari asociate si terte care
se afla in curs de aprobare si semnare, iar 10 conventii cu tari terte sunt in curs de
negociere.
Conventiile privind cooperarea in domeniul veterinar au ca scop principal asigurarea
unei protectii corespunzatoare si echivalente a teritoriilor impotriva introducerii si
transmiterii bolilor la animale si a celor cauzate de produsele de origine animala prin
activitatile de import, export si tranzit.
Conventiile sunt incheiate pe o perioada de 5 ani, care se prelungeste in mod automat
pentru urmatorii 5 ani, in cazul in care una dintre tari nu notifica celeilate intentia de a
renunta, cu 6 luni inaintea perioadei de expirare.
Aceste Conventii in domeniul sanitar veterinar fac referire la activitati de cooperare
reciproca cum ar fi schimburile de informatii si documentatii de specialitate cu referire la
situatia epizootologica din teritoriile lor, la schimburile reciproce de specialisti, in
vederea facilitarii comertului cu animale, produse de origine animala si alte materii
supuse controlului veterinar, fara sa afecteze sau se interfereze cu legislatia UE.
In domeniul fitosanitar
Situatia actuala
Romania este membra a Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia
Plantelor, membra a Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite,
membra a Organizatiei Mondiale a Comertului si este parte semnatara a Acordului
pentru masuri sanitare si fitosanitare si a Conventiei internationale privind protectia
plantelor, incheiata la Roma in anul 1951.
Romania a incheiat conventii interguvernamentale bilaterale in domeniul fitosanitar, care
sunt in vigoare, cu un numar de 11 tari pana in anul 1989 si 11 tari dupa 1990. Au fost
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negociate 3 conventii bilaterale care sunt semnate si se afla in curs de aprobare, iar 17
conventii bilaterale sunt in curs de negociere.
Conventiile fitosanitare stimuleaza cooperarea bilaterala in domeniul protectiei plantelor
si carantinei fitosanitare si faciliteaza comertul cu plante si produse vegetale, luand in
considerare prevederile Conventiei Internationale pentru Protectia Plantelor, ale
Acordului Organizatiei Mondiale a Comertului asupra aplicarii masurilor sanitare si
fitosanitare, precum si principiile carantinei vegetale legate de comertul international.
La data aderarii, acordurile bilaterale incheiate de Romania cu state terte in domeniul
veterinar si fitosanitar isi vor inceta valabilitatea.
In calitate de Stat Membru, la data aderarii, Romania va deveni parte la acordurile
internationale in domeniu ale Uniunii Europene.

ANEXE:

Anexa 1 – Cereale
Anexa 2 – Zahăr
Anexa 3 – Carne bovine şi lapte

Adoptat de Guvernul României în sedinţa sa din 6 decembrie 2001
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