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Către: distribuitorii si utilizatorii de produse de protecţia plantelor
Stimată doamnă/ Stimate domnule,
Ref.: instruirea privind utilizarea durabilă a produselor de protecţia plantelor
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului si
ministrului sănătăţii nr. 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul
utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, vă comunicăm faptul că Autoritatea Naţională
Fitosanitară prin Oficiul Fitosanitar Vaslui, organizează sesiuni on - line de instruire şi certificare a
utilizatorilor profesionişti, distribuitorilor şi consilierilor în scopul obţinerii certificatului de formare
profesională.
În conformitate cu art.6, alin. 2 din Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acţiune
comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, vânzările de pesticide care sunt
autorizate în vederea unei utilizări profesionale sunt rezervate posesorilor unui certificat de
formare profesională.
Conform OUG 34/2012 instruirea şi certificarea este obligatorie pentru următoarele categorii
profesionale:
- utilizator profesionist - orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activităţii sale
profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori şi liber-profesionişti, atât din sectorul agricol cât
şi din alte sectoare;
- distribuitor – orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piaţă, inclusiv
angrosişti, vânzători cu amănuntul, vânzători şi furnizori;
- consilier – orice persoană care a dobândit cunoştinţe corespunzătoare şi oferă consultanţă în ceea ce
priveşte gestionarea dăunătorilor şi utilizarea în siguranţă a pesticidelor, în cadrul exercitării unei
activităţi profesionale sau a prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanţă
independentă şi serviciile publice de consultanţă, agenţii comerciali, producătorii de produse
alimentare şi vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;
Participanţii la cursul de instruire iniţială vor depune dosarul de înscriere la sediul Oficiului
Fitosanitar Vaslui, Suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională, nr. 96, cu minimum 10 zile înainte de
începerea cursurilor.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copie buletin/carte de identitate;
c) copie diplomă de studii după caz:
- medii/superioare, pentru utilizatori profesionişti;
- medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură şi inginerie
economică în agricultură, domeniul biologic, biochimic sau silvic, pentru distribuitori;

- superioare, în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri;
d) documentul prin care se face dovada achitării tarifului pentru eliberarea certificatului de formare
profesională dobândit prin instruire (OP sau mandat poştal).
Tariful este în valoare de 193 lei/sesiune conform HG nr. 23/2019 pentru aprobarea tarifului şi a
normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente
tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei
echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.
La finalizarea cursului de instruire care se desfăţoară pe parcursul a 18 ore candidatul trebuie să
susţină un test-grilă pentru evaluarea cunoştinţelor dobândite şi după promovarea acestuia i se va
elibera un certificat de formare profesională valabil 5 ani care poate fi reînnoit în urma unei instruiri
suplimentare.
Menţionăm că instruirea se va desfăşura on-line, pe platforma ZOOM. Pentru a accesa platforma veţi
primi paşii de logare pe e-mailul transmis de dumneavoastră.
Informaţii suplimentare veţi obţine la tel. 0235 473942, ofvaslui@anfof.ro.
Cu stimă,

