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Către:              PRIMĂRII – toate 

În atenţia:        Doamnei/Domnului Primar/Compartimentului Agricol – pentru informare 

Referitor:        - informarea producătorilor de cartof care solicită eliberarea atestatului de producător 

 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, 

 

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva 

organismelor dăunătoare plantelor, cu Regulamentul (UE) 2022/1194 de stabilire a unor măsuri de 

eradicare și prevenire a răspândirii Clavibacter sepedonicus) și cu  Ordonanţa Guvernului nr. 136/ 2000 

privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 

plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm: 

Cultura cartofului este o cultură foarte importantă din punct de vedere alimentar, Uniunea Europeană 

şi, implicit, ţara noastră au emis condiţii de circulaţie a cartofului care urmăresc prevenirea, 

răspândirea şi introducerea organismelor dăunătoare de carantină în ţara noastră, respectiv, Uniunea 

Europeană şi anume: 

I. Condiții de circulație a cartofului de consum și sămânță: 

➢  Cartoful de consum provenit din state membre ale Uniunii Europene (excepție România și Polonia):    

circulă cu un număr de înregistrare aplicat sub forma unei etichete pe ambalaj sau, în cazul cartofilor 

neambalați care au fost transportaţi în vrac,  pe documentele însoțitoare, care demonstrează că tuberculii au fost 

cultivaţi de un producător înregistrat oficial  sau provin din depozite comune înregistrate oficial sau de la 

centre de distribuție localizate în zona de producţie şi indică faptul că sunt indemni de Ralstonia solanacearum 

şi că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea organismelor dăunătoare 

Synchytrium endobioticum, Clavibacter sepedonicus, Globodera pallida și Globodera rostochinensis, după caz. 

➢  Cartoful de consum provenit din România și Polonia. Deoarece România și Polonia au fost declarate zone 

puternic infectate cu organismul Clavibacter sepedonicus (conform Regulamentului (UE) 2022/1194 de 

stabilire a unor măsuri de eradicare și prevenire a răspândirii Clavibacter sepedonicus) au fost luate măsuri 

temporare privind circulația cartofilor de consum, astfel: 

a) sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar; 



b) provin dintr-un loc de producție înregistrat și supravegheat de autoritățile competente și recunoscut 

ca fiind indemn de Clavibacter sepedonicus sau au fost declarați indemni de Clavibacter sepedonicus 

pe baza prelevării de probe și  a testării. 

➢  Cartoful de sămânţă: circulă cu Paşaport Fitosanitar/Certificat de calitate. 

Pașapoartele fitosanitare sunt sub forma unor etichete și fac dovada că au fost respectate exigenţele 

fitosanitare impuse de legislaţia în vigoare şi, astfel, se va putea comercializa cartoful.  

II. Obligaţiile care revin producătorilor de cartof: 

➢ Înregistrarea, în mod obligatoriu, a producătorilor de cartof de consum cu suprafaţă totală 

minimă de 0,5 ha, indiferent de numărul parcelelor, la Oficiul Fitosanitar Botosani.  

Producătorii de de cartof de sămânță se înregistrează indiferent de suprafață la Oficiul Fitosanitar Botosani. 

Conform prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție 

împotriva organismelor dăunătoare plantelor toți producătorii de cartof pentru sămânță și consum 

trebuie să fie înregistrați cu un număr de înregistrare oficial care să permită identificarea lor.  

➢ Înfiinţarea culturilor de cartof de consum sau de sămânță se face numai cu cartof se sămânţă 

certificată (însoţiţă de Paşaport Fitosanitar sau etichetă oficială cu menţiunea Paşaport Fitosanitar).      

 

 Urmare a celor prezentate mai sus vă solicităm ca la eliberarea atestatului de producător pentru 

producţia de cartof, personalul de specialitate să informeze solicitanţii despre aceste condiţiile de 

circulaţie a cartofului, precum şi despre obligaţiile care revin producătorilor de cartof. 

                                                                      

Nerespecterea acestor reglementări fitosanitare de către cei implicaţi în producerea şi 

comercializarea cartofului atrage după sine aplicarea de sancţiuni. 

 

 

           Cu stimă,                                                                                                                                 

              

                          
               Coordonator,                                                                                                              Consilier superior, 

                   ing. COSTIN Constantin                        ing. SILION Razvan Cristian 
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INFORMARE 

 
Privind cadrul legislativ cazul nerespectării reglemenărilor fitosanitare de către 

persoane implicate în producerea sau circulaţia plantelor produselor vegetale şi/sau alte obiecte 

 
 

Vă informăm despre cadrul legislativ prin care comercianţii, producătorii, depozitele, importatorii, exportatorii, 

centrele de expediere sau oricare altă persoană implicată în producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale 

şi/sau alte obiecte - sunt obligate să permită accesul inspectorilor fitosanitari în locurile unde se impune efectuarea 

controlului fitosanitar, să transmită către Oficiile Fitosanitare informaţiile solicitate precum, şi contravenţiile în 

cazul nerespectării exigenţelor fitosanitare cu privire la plante, produse vegetale şi/sau alte obiecte. 

 
Conform 

Ordonanţei nr. 136 din 31 august 2000, cu modificările ulterioare şi aprobată prin legea 214/2001 

privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 

plantelor sau produselor vegetale în România  

art. 4 

Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau alte obiecte, 

purtătoare de organisme de carantină sunt obligate să informeze imediat organele de carantină fitosanitară şi să ia 

măsuri de combatere, sub controlul oficiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

art. 6 

Organele de carantină fitosanitară efectuează controale privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, fără 

nici o discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte. 

art. 8 

În activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară inspectorii 

fitosanitari au următoarele competenţe: 

a) accesul, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe teritoriul porturilor şi al debarcaderelor fluviale şi 

maritime, al aeroporturilor aviaţiei civile, al staţiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele 

aviaţiei civile, în vagoanele de marfă şi de persoane, în automobile, pe culturile tuturor producătorilor 

agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări 

ştiinţifice, precum şi în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar; 

b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale şi alte obiecte supuse 

regimului de carantină fitosanitară pentru analize şi expertize de laborator, în prezenţa factorilor direct 

implicaţi; 

c) solicitarea de informaţii de la administraţia vămilor porturilor, aeroporturilor, staţiilor de cale ferată şi 

oficiilor poştale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, şi controlul documentelor 

fitosanitare care însoţesc mărfurile; 

d) propunerea de instituire a regimului de carantină fitosanitară sau ridicarea acestuia, după caz; 

e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a organismelor de carantină, precum şi 

controlul privind efectuarea acestora. 

art. 9 

(1) Producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte, prevăzute în reglementările fitosanitare, 

se înregistrează la Oficiul Fitosanitar judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit procedurii aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. 
art. 10 

(1) Oficiile Fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează un paşaport fitosanitar valabil pe tot 

teritoriul ţării, pentru un anumit teritoriu sau pentru o zonă protejată, după caz, în situaţia în care în urma 

controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau alte obioecte sunt libere de organisme 

de carantină. 

 

Contravenţii la normele privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de 

carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte în România: 



 

art. 16 

Se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export, circulaţie 

intracomunitară, transport şi comercializare a plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care nu respectă 

exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară, precum şi nerespectarea/neaplicarea măsurilor 

fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină." 

art. 17 

Se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei - introducerea în ţară a plantelor, a produselor vegetale sau a 

altor obiecte a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare. 

art. 18 

Se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3500 lei - obstrucţionarea organelor de carantină fitosanitară în 

exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, 

exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicată în 

producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate. 

art. 19 

Se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei - nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către 

organele de carantină fitosanitară în termenul stabilit de acestea. 

art. 20 

Se sancţionează cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei - refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în 

locurile prevăzute la art. 8 lit. a). 

                                                                

                                                                               

             Cu stima  

 

 
                   Coordonator,                                                                                                              Consilier superior, 

                   ing. COSTIN Constantin                        ing. SILION Razvan Cristian 
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