GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANȚĂ
privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și
pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de
îngrășăminte și al îngrășămintelor
Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare
a prevederilor legislației Uniunii Europene în vigoare,
luând în considerare data intrării în vigoare, precum și aplicarea etapizată începând cu data de15
iulie 2019 și respectiv 16 aprilie 2020 a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea
la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003
având în vedere necesitatea alinierii de urgență a legislației naționale la legislația Uniunii Europene,
precum și elaborarea unei noi legislații secundare în domeniile reglementate de prezenta ordonanță,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al prevederilor art.1, pct. IV,
spct. 3 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:
CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1 (1) Scopul prezentei ordonanțe îl reprezintă crearea cadrului instituțional de stabilire a
normelor privind punerea la dispoziție pe piață sau introducerea pe piață a produselor fertilizante.
(2) În categoria produselor prevăzute la alin (1) sunt incluse:
a) produsele fertilizante UE, potrivit anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului
European și al Consiliului, din 5 iunie 2019, de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție
pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE)
nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, denumit în continuare
Regulamentul (UE) 2019/1009;
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b) produsele fertilizante autorizate în România;
c) îngrășămintele, amelioratorii de sol și nutrienții, autorizați potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)
lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai
2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare și ale
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1165 al Comisiei din 15 iulie 2021 de autorizare
a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor
acestora, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.
Art. 2. Prezenta ordonanță nu se aplică:
a) subproduselor de origine animală sau produselor derivate cărora li se aplică cerințele
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie
2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele
derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1774/2002 atunci când sunt puse la dispoziție pe piață;
b) produselor de protecție a plantelor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
Art. 3 Termenii și expresiile utilizate în prezenta ordonanță au semnificația definițiilor prevăzute
la art.2 din Regulamentul (UE) 2019/1009.
Art. 4. – (1) În România, evaluarea conformității fertilizanților se realizează de către organisme de
evaluare a conformității care se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.
(2) Organismele de evaluare a conformității sunt evaluate, acreditate și monitorizate de către
Asociația de Acreditare din România -RENAR.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unei proceduri care se aprobă prin ordin
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
(4) Organismele prevăzute la alin (1) evaluează conformitatea fertilizanților și realizează activități
de testare în baza unor proceduri proprii.
(5) Pentru a fi notificate la Comisia Europeană, organismele prevăzute la alin (1) trebuie să depună
la MADR următoarele documente:
a) certificat de acreditare eliberat de RENAR, valabil cel puțin pentru următorii 2 ani;
b) act juridic care să ateste că dețin și/sau utilizează suprafețe de teren în vederea realizării activității
de testare;
c) procedura proprie de evaluare a conformității și de testare a produselor fertilizante.
d)diploma de calificare pentru personalul angajat.
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(6) Documentele prevăzute la alin.(5) sunt analizate în cadrul unei comisii constituite la nivelul
MADR, compusă din 1 reprezentant al RENAR, 3 reprezentanți ai institutelor/stațiunilor de
cercetare dezvoltare agricolă, 1 reprezentant al Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București și 4 reprezentanți din cadrul MADR.
(7) Comisia prevăzută la alin.(6) aprobă organismele de evaluare a conformității fertilizanților, care
vor fi notificate la Comisia Europeană.
(8) Componența nominală a comisiei prevăzută la alin.(6) și regulamentul de organizare și
funcționare al acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Art. 5 - (1) Autorităţile competente pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea verificării
produselor fertilizante puse la dispoziție/introduse pe piață sunt direcţiile pentru agricultură
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, coordonate de structura
cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR.
(2) Controalele prevăzute la alin. (1) se realizează la operatorii economici care pun la dispoziție pe
piață sau introduc pe piață produse fertilizante, iar aceștia au obligația să permită accesul
personalului desemnat în acest sens.
(3) Costurile aferente analizelor pentru verificarea produselor fertilizante se suportă de către
operatorii economici verificați.
Art. 6- (1) Comercianții de produse fertilizante care sunt înregistrați, la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația să informeze în scris
DAJ pe raza teritorială a căreia își desfășoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor
fertilizante, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
(2) Comercianții de produse fertilizante care se înregistrează, după data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația să informeze în scris
DAJ pe raza teritorială a căreia își desfășoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor
fertilizante, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului
Comerțului.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), DAJ eliberează un aviz de înregistrare, în termen de cel
mult 30 de zile de la data înregistrării informării, în condițiile prevăzute de normele metodologice
privind înregistrarea activității de comercializare a produselor fertilizante
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(4) Nerespectarea cerințelor care au stat la baza eliberării avizului prevăzut la alin. (3), duce la
anularea avizului de înregistrare.
(5) Litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului de înregistrare se soluţionează potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Normele metodologice privind înregistrarea activității de comercializare a produselor
fertilizante se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

CAPITOLUL II:

Regimul juridic al produselor fertilizante marcate ,,EC fertilizer” din

spațiul Uniunii Europene
Art.7 Produsele fertilizante prevăzute la art.1, alin. (2) lit. a) provenite din spațiul Uniunii
Europene, puse la dispoziție pe piață sau introduse pe piață, trebuie să fie însoțite de documente
care să ateste că sunt fabricate și autorizate în Uniunea Europeană, inclusiv existența marcajului
,,EC fertilizer”.
Art. 8 - (1) Produsele fertilizante prevăzute la art.1, alin.(2) lit.a) nu necesită autorizare în România.
(2) Produsele marcate ,,EC fertilizer” trebuie să îndeplinească caracteristicile prevăzute de
Regulamentul (UE) 2019/1009 .
CAPITOLUL III:

Regimul juridic al produsele fertilizante testate și autorizate în spațiul

Uniunii Europene care nu dețin marcajul ,,EC fertilizer”
Art. 9. Produsele fertilizante testate și autorizate în spațiul Uniunii Europene care nu dețin marcajul
,,EC fertilizer” pot fi recunoscute reciproc potrivit Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului
European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor
comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008,
denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/515.
Art. 10 Autoritatea competentă responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 5-11 din Regulamentul
(UE) 2019/515 pentru produsele fertilizante este MADR.
Art. 11 Normele care stabilesc modul de implementare a principiului recunoașterii reciproce a
produselor fertilizante, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/515, se aprobă prin ordin
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe.
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CAPITOLUL IV: Regimul juridic al produselor fertilizante testate și autorizate în România
Art. 12- (1) În vederea punerii la dispoziție pe piață sau introducerii pe piață, produsele fertilizante
din producția internă sau din import, prevăzute la art. 1, alin. (2) lit. b) care nu sunt marcate ,,EC
fertilizer" trebuie să fie evaluate, testate în vederea autorizării cu menţiunea RO-fertilizant de către
un organism de evaluare a conformității fertilizanților notificat potrivit art. 4.
(2) Activitatea de testare în vederea autorizării produselor fertilizante prevăzute la alin.(1), are drept
scop cunoaşterea caracteristicilor fizico-chimice ale acestora, a influenţei lor asupra producţiei şi a
calităţii recoltei .
(3) În funcție de tipul de produs fertilizant ce urmează să fie testat, organismele de evaluare a
conformității stabilesc cu solicitantul testării, modalitatea de testare care să asigure cerințele de
autorizare a produsului.
(4) Producătorii de produse fertilizante/împuterniciții acestora care solicită obținerea autorizației cu
mențiunea RO - fertilizant trebuie să pună la dispoziţia organismelor de evaluare a conformității, în
mod gratuit, cantităţile de produse stabilite pentru testarea în câmpuri experimentale, precum și
avizul de mediu eliberat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și avizul sanitar eliberat de
Ministerul Sănătății.
Art. 13 - (1) Produsele fertilizante care se dovedesc eficiente după testare, primesc autorizație RO
- fertilizant.
(2) Autorizația prevăzută la alin (1) se emite de către MADR și se publică pe site-ul acestuia.
(3) Normele metodologice privind autorizarea produselor fertilizante cu RO-fertilizant și modelul
autorizațiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Art. 14 Autorizațiile cu mențiunea RO-fertilizant acordate operatorilor economici au valabilitate
7 ani de la data emiterii autorizației.
Art. 15 - (1)Operatorii economici deţinători de autorizaţii cu mențiunea RO-fertilizant au obligaţia
să solicite înnoirea autorizării cu cel puțin 90 zile înainte de expirarea valabilității acesteia.
(2) Procedura de înnoire a autorizației se stabilește în cadrul normelor metodologice prevăzute la
art.13 alin.(3).
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Art. 16 - (1) Producătorii de produse fertilizante autorizate sunt răspunzători pentru menținerea
produsului la parametrii și calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizării.
(2) Orice modificare intervenită în formula produsului fertilizant, respectiv a conținutului de
substanță activă, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei, înseamnă obținerea unui
produs nou ce se supune în mod obligatoriu procedurii de autorizare RO-fertilizant.
Art. 17 - (1) Operatorii economici care dețin autorizații RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, eliberate până la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt obligați să solicite înlocuirea acesteia cu autorizația
RO-fertilizant, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), autorizația RO-fertilizant se obține numai dacă s-a menținut
formula produsului fertilizant menționată pe autorizația RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.
(3) Procedura de înlocuire a autorizației RO- ÎNGRĂȘĂMÂNT se stabilește în cadrul normelor
metodologice prevăzute la art. 13 alin. (3).

Art. 18 Pentru produsele fertilizante cu un procent mai mare de 28% azot este obligatorie efectuarea
testului de rezistență la detonare de către operatorul economic care solicită autorizarea, valabilitatea
testului fiind de 6 luni, în condițiile respectării fișei tehnice de securitate a produsului fertilizant.
CAPITOLUL V: Regimul juridic al produselor fertilizante utilizate în agricultura ecologică
Art. 19-Produsele fertilizante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) fabricate în Romania și produsele
provenite din țări terțe pentru a fi utilizate în agricultura ecologică trebuie să respecte prevederile
art.12-18.
Art. 20 Responsabilitatea pentru punerea la dispoziție pe piață sau introducerea pe piața în vederea
utilizării în agricultura ecologică a produselor

fertilizante prevăzute la art. 19 revine

producătorului/împuternicitului acestuia.
CAPITOLUL VI: Contravenții și sancțiuni
Art. 21 - (1) Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:
a) utilizarea marcajului EC fertilizer pentru îngrășămintele care nu sunt cuprinse în anexa nr. I la
Regulamentul (UE) 2019/1009, cu amenda de 50.000 lei precum și retragerea de la comercializare;
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b) nerespectarea în produsul fertilizant a conținutului minim de nutrienți prevăzut în anexa nr. II la
Regulamentul (UE) 2019/1009, cu amenda de 30.000 lei precum și retragerea de la comercializare
c) nerespectarea cantității de îngrășăminte menționate pe ambalaj, cu amendă de 30.000 lei precum
și retragerea de la comercializare;
d) neinformarea DAJ prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2), cu amendă de 30.000 lei;
e) refuzul operatorilor economici de a furniza documente și informații solicitate de autoritatea
competentă în exercitarea atribuțiilor acestora, cu amendă de 20.000 lei;
f) neplata de către operatorii economici a efectuării testelor la verificare, cu amendă de 20.000 lei;
g) comercializarea produselor fertilizante de către comercianți fără avizul prevăzut la art.6 alin (3),
cu amendă de 30.000 lei;
h) comercializarea de produse fertilizante cu alte caracteristici decât cele înscrise în documentele
însoțitoare, cu amendă de 30.000 lei precum și retragerea de la comercializare;
i) comercializarea produselor fertilizante testate și autorizate în alte state membre UE, care nu dețin
aviz de recunoaștere reciprocă, cu amendă de 20.000 lei precum și retragerea de la comercializare
j) comercializarea produselor fertilizante testate și autorizate în alte state membre UE pentru care
nu a fost depusă documentația în vederea obținerii avizului de recunoaștere reciprocă, cu amendă
de 20.000 lei;
k) utilizarea marcajului RO-fertilizant pentru îngrășămintele care nu sunt autorizate, cu amenda de
20.000 lei precum și retragerea de la comercializare;
l) comercializarea de produse fertilizante fără marcaj EC fertilizer/ autorizație RO fertilizant, cu
amenda de 30.000 lei precum și retragerea de la comercializare;
m) comercializarea de produse fertilizante care nu respectă cerințele de etichetare prevăzute în
anexa nr.III la Regulamentul (UE) 2019/1009, cu amenda de 20.000 lei;
n) producerea de produse fertilizante de către operatorii economici care dețin autorizații ROîngrășământ, fără respectarea prevederilor art. 15 alin.(1), cu amendă de 30.000 lei precum și
retragerea de la comercializare a produsului;
(2) În cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1), costurile aferente verificării compoziției
produselor se asigură de către operatorii economici.
(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.180/2002 cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 22- (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul desemnat
din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București în coordonarea
structurii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR.
(2) Personalul prevăzut la alin.(1) are acces la toate unitățile, spații de depozitare ale operatorilor
economici și la mijloacele de transport.
(3) În caz de litigiu, testele pentru verificarea compoziției produselor fertilizante se pot repeta în
unul dintre laboratoarele aprobate incluse în lista oficială a Comisiei Europene, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Art. 23 Legea nr.232/2010 privind regimul de importul al mostrelor de îngrășăminte și al
îngrășămintelor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 841 din data de 15
decembrie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) În urma testărilor se eliberează autorizaţia RO-fertilizant. conform prevederilor legale privind
regimul juridic al produselor fertilizante testate și autorizate în România.”
2. La articolul 14 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2)În cazul importurilor de azotat de amoniu, în conformitate cu prevederile Deciziei nr.
1.348/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi
utilizarea de 2-(2-metoxietoxi) etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat,
ciclohexan şi azotat de amoniu, aceştia trebuie să respecte toate cerinţele de siguranţă impuse de
Anexa IV, Partea II, Modulul A1, punctul 4 la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului
European și al Consiliului, din 5 iunie 2019, de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție
pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE)
nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003.”
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3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
,,Art.25. Prevederile prezentei legi nu se aplică mostrelor de îngrăşăminte şi îngrăşămintelor
marcate EC fertilizer, conform Regulamentului (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al
Consiliului, din 5 iunie 2019, de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a
produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr.
1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, care circulă liber în comunitate.”
4. În tot cuprinsul legii sintagma ,,RO-îngrășământ” se înlocuiește cu sintagma ,,ROfertilizant”

PRIM - MINISTRU
NICOLAE – IONEL CIUCĂ
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