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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru stabilirea condițiilor în vederea introducerii sau punerii în circulație în România
ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau științifice
și lucrări pentru selecții varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante,
produse vegetale și alte obiecte prevăzute în anexele nr. I—V
la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii
și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
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În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și
răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 214/2001, ale art. 4 alin. (8), ale art. 5 alin. (5) și ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și
răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
văzând Referatul de aprobare nr. 292.850 din 1 august 2007 al Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
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ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Prezentul ordin stabilește condițiile în vederea
— adresa și descrierea locului sau a locurilor specifice pentru
introducerii sau punerii în circulație în România ori în anumite păstrarea în carantină și pentru testare, atunci când este cazul;
— locul primei depozitări sau al primei plantări, după caz,
zone protejate din România, în scopuri experimentale sau
științifice și lucrări pentru selecții varietale, a anumitor organisme după ridicarea oficială a regimului de carantină;
— metodele propuse de distrugere sau de tratament al
de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale și alte
obiecte prevăzute în anexele nr. I—V la Hotărârea Guvernului materialului după finalizarea activităților aprobate, după caz;
— punctul propus de intrare în România pentru materialul ce
nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile urmează să fie introdus dintr-o țară terță.
(3) În decurs de o săptămână de la înregistrarea cererii,
de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de
solicitantul
depune la unitatea fitosanitară următoarele
carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în
documente,
în
3 exemplare:
România.
—
planul
de amplasare a clădirilor, căile de acces,
Art. 2. — (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția Națională Fitosanitară, se asigură că pentru orice vecinătățile;
— lista persoanelor competente pentru desfășurarea
activitate desfășurată în scopuri experimentale sau științifice și
activităților;
lucrări pentru selecții varietale, denumite în continuare activități,
— lista cu toate activitățile desfășurate;
care implică folosirea organismelor de carantină dăunătoare, a
— descrierea activității propuse pentru aprobare.
plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte în conformitate
(4) La cererea auditorilor prevăzuți la art. 3 alin. (2),
cu art. 4 alin. (8), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (6), art. 13 alin. (7)
solicitantul are obligația ca până la data stabilită pentru
din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, denumite în continuare
desfășurarea auditului să pună la dispoziția auditorilor
material, persoana fizică/juridică care desfășoară astfel de
următoarele documente suplimentare:
activități înaintează o cerere de autorizare, conform modelului
— proceduri de aplicare a măsurilor necesare în cazul
prevăzut în anexa nr. I la prezentul ordin, către unitatea răspândirii accidentale a materialului;
fitosanitară din județul pe a cărui rază își desfășoară activitatea,
— trasabilitatea în cazul accidentelor;
înainte de introducerea sau punerea în circulație în România a
— proceduri de lucru;
oricărui material.
— proceduri de gestionare a deșeurilor lichide și solide;
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele date:
— proceduri de distrugere/păstrare a materialului în condiții
— numele și adresa persoanei responsabile pentru de securitate;
activitățile respective;
— proceduri pentru igiena personalului și dezinfecția
— denumirea științifică sau denumirea materialului, inclusiv instalațiilor unității;
a organismului dăunător în cauză, atunci când este cazul;
— sistemul de securitate;
— tipul de material;
— registrul de intrare/ieșire pentru material și personal;
— cantitatea de material;
— procedura de primire a vizitatorilor;
— locul de origine al materialului, cu dovezi documentare
— proceduri de instruire a personalului;
adecvate pentru materialul care urmează a fi introdus dintr-o
— orice alte dovezi care să ateste respectarea condițiilor
țară terță;
prevăzute în anexa nr. II la prezentul ordin.
— durata, natura și obiectivele activităților avute în vedere,
Art. 3. — (1) Unitatea fitosanitară aprobă activitățile
inclusiv un rezumat al activității și o specificare pentru testarea respective dacă s-a stabilit că sunt îndeplinite condițiile generale
în scopuri experimentale sau științifice și lucrări pentru selecții prevăzute în anexa nr. II la prezentul ordin. Aprobarea anterior
menționată poate fi retrasă în orice moment dacă s-a stabilit că
varietale;
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conformitate cu art. 3 alin. (1). Pașaportul fitosanitar
trebuie să conțină următoarea declarație:
„Acest material este pus în circulație în conformitate
cu Directiva 95/44/CE”. În cazurile în care adresa
locului sau locurilor specificate pentru menținerea
carantinei este localizată în alt stat membru, statul
membru responsabil pentru eliberarea pașaportului
fitosanitar eliberează un pașaport fitosanitar numai pe
baza informațiilor privind aprobarea prevăzută la art. 3
alin. (1), primite oficial din partea statului membru
responsabil pentru aprobarea activităților și cu
asigurarea că se aplică condițiile de menținere a
carantinei pe durata circulației materialului; și
b) în cazul materialului introdus dintr-o țară terță:
(i) inspectoratul de carantină fitosanitară vamală se
asigură că scrisoarea de autorizare menționată
anterior este eliberată pe baza dovezilor documentare
corespunzătoare cu privire la locul de origine al
materialului; și
(ii) pentru plantele, produsele vegetale și alte obiecte
prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea
Guvernului nr. 563/2007, materialul este însoțit, de
asemenea, de câte ori este posibil, de un certificat
fitosanitar eliberat de țara de origine în conformitate
cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului
nr. 563/2007, pe baza examinării efectuate conform
prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului
nr. 563/2007 pentru stabilirea conformității cu
prevederile acestei hotărâri, altele decât cele privind
orice organism dăunător pentru care activitățile au fost
aprobate în conformitate cu art. 3 alin. (1).
Certificatul fitosanitar trebuie să conțină la rubrica
„Declarație suplimentară” următoarea declarație:
„Acest material este importat în conformitate cu
Directiva 95/44/CE”. Atunci când este cazul, se
specifică, de asemenea, organismul sau organismele
dăunătoare relevante.
În toate cazurile, organismele oficiale responsabile, respectiv
unitățile fitosanitare și inspectoratele de carantină fitosanitară
vamală se asigură că materialul este păstrat în condiții de
menținere a carantinei pe durata introducerii sau punerii în
circulație menționată anterior și că este transportat direct și
imediat la locul ori locurile specificate în cerere.
(2) Unitățile fitosanitare monitorizează activitățile aprobate și
se asigură că:
a) condițiile de menținere a carantinei și alte condiții generale
specificate în conformitate cu anexa nr. II la prezentul ordin sunt
respectate pe toată perioada desfășurării activităților, prin
examinarea exploatațiilor și activităților la momente optime;
b) procedurile precizate mai jos sunt respectate în
conformitate cu tipul activităților aprobate:
(i) pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte
care urmează să fie scoase din carantină:
— scoaterea din carantină a plantelor, produselor
vegetale sau a altor obiecte, denumită în continuare
ridicarea oficială a regimului de carantină, se face
numai cu aprobarea unității fitosanitare. Înainte de
ridicarea oficială a regimului de carantină plantele,
produsele vegetale sau alte obiecte sunt supuse
măsurilor de carantină, inclusiv testării, și trebuie să
fie găsite libere de orice organism dăunător, prin
aceste măsuri, cu excepția cazului în care acesta este
identificat ca organism dăunător cunoscut să apară în
România și nu este prevăzut în Hotărârea Guvernului
nr. 563/2007;
— măsurile de carantină, inclusiv testarea, sunt
efectuate de personalul instruit al unității fitosanitare
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nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa nr. II la
prezentul ordin.
(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute în anexa nr. II este
verificată printr-un audit efectuat de către comisia de auditori
stabilită de Agenția Națională Fitosanitară din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare comisie.
Procedura de constituire a comisiei, responsabilitățile auditorilor
și instituțiile din cadrul cărora sunt numiți specialiștii din care
este formată comisia sunt prevăzute în anexa nr. III la prezentul
ordin.
(3) Auditul constă în evaluarea documentelor, vizitarea
locației în care se desfășoară activitățile propuse pentru
autorizare, în scopul verificării din punct de vedere tehnic a
echipamentului, personalului, precum și în evaluarea măsurilor
aplicate în vederea evitării răspândirii organismelor dăunătoare
manipulate/deținute.
(4) Directorul executiv adjunct al fiecărei unități fitosanitare
din cadrul Direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală
desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor
prezentului ordin, denumită în continuare responsabil.
Art. 4. — (1) Comisia întocmește un raport de audit pe baza
căruia, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa nr. II,
directorul executiv adjunct al unității fitosanitare din județul
respectiv aprobă desfășurarea activității prin eliberarea unei
hotărâri conform modelului prevăzut în anexa nr. IV la prezentul
ordin. Hotărârea este valabilă o perioadă de 3 ani de la data
eliberării.
(2) În cazul în care nu se aprobă activitatea, responsabilul
informează în scris solicitantul, motivând refuzul.
(3) Dacă se mențin condițiile de lucru inițiale și se dorește
continuarea și/sau extinderea activității, solicitantul poate cere
reînnoirea aprobării activității înainte de expirarea hotărârii,
reluând în acest scop procedura prevăzută la art. 2.
Art. 5. — Directorul executiv adjunct al unității fitosanitare
eliberează scrisoarea de autorizare pentru fiecare tip de
material, atât pentru cel provenit din import, cât și din țară.
Modelul scrisorii de autorizare este prevăzut în anexa nr. V la
prezentul ordin.
Art. 6. — (1) După aprobarea activităților prevăzute la art. 3
alin. (1), unitățile fitosanitare sau, după caz, inspectoratele de
carantină fitosanitară vamală permit introducerea sau punerea
în circulație în România ori în zonele protejate din România a
materialului prevăzut în cerere, cu condiția ca acest material să
fie însoțit, în toate cazurile, de o scrisoare de autorizare pentru
introducerea sau punerea în circulație a organismelor de
carantină dăunătoare, a plantelor, produselor vegetale și a altor
obiecte pentru scopuri experimentale sau științifice și lucrări
pentru selecții varietale, denumită în continuare scrisoare de
autorizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. V la
prezentul ordin, și
a) în cazul materialului originar din Comunitatea Europeană:
(i) când locul de origine este în alt stat membru,
scrisoarea de autorizare însoțitoare menționată
anterior se aprobă oficial de statul membru de origine
pentru punerea în circulație a materialului în condiții
de menținere a carantinei; și
(ii) pentru acele plante, produse vegetale și alte obiecte
prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea
Guvernului nr. 563/2007, materialul este, de
asemenea, însoțit de un pașaport fitosanitar eliberat
în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea
Guvernului nr. 563/2007, pe baza examinării efectuate
conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007
pentru stabilirea conformității cu prevederile acestei
hotărâri, altele decât cele privind orice organism
dăunător pentru care activitățile au fost aprobate în
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notificarea oricărui eveniment care are ca rezultat propagarea în
mediul înconjurător a organismelor menționate mai sus.
(3) Organismul oficial responsabil, respectiv unitatea
fitosanitară, se asigură că pentru activitățile care folosesc plante,
produse vegetale și alte obiecte prevăzute în anexa nr. III la
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 și neincluse în secțiunile I, II
și III ale părții A din anexa nr. VI la prezentul ordin se aplică
măsuri adecvate de carantină, inclusiv testarea. Aceste măsuri
de carantină se notifică Comisiei Europene și celorlalte state
membre. Detaliile cu privire la aceste măsuri de carantină se
completează și se introduc în anexa nr. VI la prezentul ordin de
îndată ce informațiile tehnice necesare sunt disponibile.
Art. 7. — Înainte de 1 septembrie, în fiecare an, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională
Fitosanitară, transmite Comisiei Europene și celorlalte state
membre o listă, precizând cantitățile de material aprobate
conform prezentului ordin, introduse și puse în circulație în
perioada precedentă unui an care se finalizează la 30 iunie,
precum și orice contaminare cu organisme dăunătoare a acestui
material, care a fost confirmată sub măsuri de carantină,
incluzând testarea efectuată în aceeași perioadă, conform
anexei nr. VI la prezentul ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei
95/44/CE privind condițiile în care anumite organisme
dăunătoare, plante, produse vegetale și alte obiecte prevăzute
în anexele nr. I—V la Directiva Consililului 2000/29/ CE pot fi
introduse sau puse în circulație în Comunitatea Europeană sau
în anumite zone protejate din aceasta, în scopuri experimentale
sau științifice și lucrări pentru selecții varietale, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 184 din
3 august 1995, modificată și completată de Directiva Comisiei
97/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L 204 din 31 iulie 1997.
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sau al altui organism oficial aprobat de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se desfășoară în
conformitate cu prevederile stabilite în anexa nr. VI la
prezentul ordin pentru plantele, produsele vegetale și
alte obiecte specificate;
— orice plante, produse vegetale sau alte obiecte care
nu au fost găsite libere de organisme dăunătoare, pe
baza acestor măsuri, așa cum se specifică la prima
liniuță, și orice alte plante, produse vegetale sau alte
obiecte cu care acestea au intrat în contact sau care
ar fi putut să fie contaminate se distrug ori fac subiectul
unui tratament adecvat sau al unei măsuri de carantină
în vederea eradicării organismelor dăunătoare
relevante; prevederile pct. (ii) a doua liniuță se aplică
în consecință;
(ii) pentru toate celelalte materiale (inclusiv organisme
dăunătoare), la finalul perioadei activităților aprobate și
pentru toate materialele găsite contaminate pe durata
activităților:
— materialul (inclusiv organismele dăunătoare și orice
material contaminat) și orice alte plante, produse
vegetale sau alte obiecte cu care acesta a intrat în
contact ori care ar fi putut să devină contaminate se
distrug, se sterilizează sau se tratează într-un mod ce
urmează să fie specificat de către unitatea fitosanitară;
și
— exploatațiile și instalațiile în care s-au desfășurat
activitățile respective se sterilizează sau se curăță în
alt mod, după necesități, într-o manieră ce urmează
să fie precizată de către unitatea fitosanitară;
c) orice contaminare a materialului cu organismele
dăunătoare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 și
orice alt organism dăunător considerat ca fiind un risc pentru
România și depistat în timpul activității se notifică imediat
organismului oficial responsabil, respectiv unității fitosanitare,
de către persoana responsabilă cu activitățile, împreună cu
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș

ANEXA Nr. I

CERERE DE AUTORIZARE

pentru introducerea ori punerea în circulație a organismelor de carantină, a plantelor, a produselor vegetale și a altor
obiecte în scopuri experimentale sau științifice și lucrări pentru selecții varietale
Subsemnatul .............................................................., domiciliat în ...................................................................................,
(adresa)

BI/CI.............................., CNP..........................., având funcția de ......................................, în calitate de reprezentant legal
al ............................................., cu sediul central în (adresa, nr. telefon, fax)..........................................................................,
solicit
autorizarea 

reînnoirea autorizării 

pentru activitatea de ............................, desfășurată la ..............................................................................................................,
(adresa, nr. telefon, fax)

în

localitatea......................................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Tipul de material importat/manipulat:
Denumirea științifică:
Cantitatea:
Originea:
Punctul de control pentru trecerea frontierei:
Locul primei depozitări/plantări:
Activitatea specifică
Descriere:
Durata:
Metode de distrugere/tratament propuse:

Persoana responsabilă pentru această activitate este.........................................................................................., având funcția
de ............................................................ la instituția.................................................................................................................
(adresa, nr. telefon, fax)
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Semnătura reprezentantului legal:

Ștampila unității:
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Data:

Subsemnatul....................................., domiciliat în ......................................................., BI/CI.................................,
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(adresa)
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CNP.............................................., responsabil al activității sus-menționate, mă angajez să informez responsabilul din cadrul
unității fitosanitare.................................... în legătură cu modificările care ar putea interveni și influența procedurile de lucru
cu materialul.
Am luat cunoștință că nerespectarea prevederilor legale este urmată de retragerea autorizării.
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Semnătura responsabilului de activitate:

iv

in

fo

Data:

ex

cl

us

ANEXA Nr. II

CONDIȚII GENERALE

tin

at

pentru aprobarea desfășurării activităților în scopuri experimentale sau științifice și lucrări pentru selecții varietale

D

es

1. În sensul art. 3 alin. (1) din prezentul ordin, se aplică
următoarele condiții generale:

— natura și obiectivele activităților pentru care materialul
urmează să fie introdus sau pus în circulație sunt examinate de
organismul oficial responsabil, respectiv unitatea fitosanitară, și
trebuie să fie conforme cu conceptul de scopuri experimentale
sau științifice și lucrări pentru selecții varietale, prevăzut de
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007;
— condițiile de menținere a regimului de carantină la
exploatațiile și instalațiile de la locul sau locurile în care urmează
să

se

desfășoare

activitățile

sunt

inspectate

pentru

conformitatea cu prevederile stabilite la pct. 2 și sunt aprobate
de unitatea fitosanitară;
— unitatea fitosanitară limitează cantitatea de material la o
cantitate adecvată pentru activitățile aprobate, iar aceasta nu
trebuie să depășească în niciun caz cantitățile care au fost
determinate, avându-se în vedere facilitățile de menținere a
regimului de carantină;

— calificările științifice și tehnice ale personalului care
urmează să desfășoare activitățile sunt examinate și aprobate
de unitatea fitosanitară.
2. În sensul pct. 1, condițiile de menținere a regimului de
carantină la exploatațiile și instalațiile de la locul sau locurile în
care urmează să se desfășoare activitățile trebuie să fie
suficiente pentru a asigura o manipulare a materialului în condiții
de siguranță, astfel încât să se elimine orice organism dăunător
existent și riscul răspândirii acestui organism dăunător. Pentru
fiecare activitate specificată în cerere, riscul răspândirii
organismelor dăunătoare păstrate în condiții de menținere a
regimului de carantină este determinat de organismul oficial
responsabil, respectiv de unitatea fitosanitară, avându-se în
vedere tipul materialului și activitatea vizată, precum și biologia
organismelor dăunătoare, mijloacele de răspândire,
interacțiunea cu mediul înconjurător și alți factori relevanți care
au legătură cu riscul implicat de materialul respectiv. În urma
evaluării riscului, organismul oficial responsabil consideră și
stabilește, după caz:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/7.IX.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

— menținerea în containere etanșe cu ochiuri de dimensiuni
corespunzătoare și alte bariere, de exemplu, bariere lichide
pentru acarieni, containere închise cu sol pentru nematozi,
capcane electrice pentru insecte;
— menținerea în izolare față de alte organisme dăunătoare
și materiale, de exemplu, îngrășăminte virulifere, materialgazdă;
— menținerea materialului de înmulțire în cuști de înmulțire
cu mecanisme de manipulare;
— evitarea încrucișării organismelor dăunătoare cu sușe sau
specii indigene;
— evitarea cultivării continue a organismelor dăunătoare;
— menținerea în condiții care controlează strict multiplicarea
organismelor dăunătoare, de exemplu, într-un mediu de inhibare
a diapauzei;
— menținerea în așa fel încât să nu aibă loc răspândirea prin
mijloace de propagare, de exemplu, evitarea curenților de aer;
— proceduri pentru verificarea purității culturilor de
organisme dăunătoare, cu privire la paraziți și alte organisme
dăunătoare;
— programe corespunzătoare de control al materialului
pentru eliminarea vectorilor posibili;
— pentru activitățile in vitro, manipularea materialului în
condiții sterile: echiparea laboratorului pentru realizarea
procedurilor aseptice;
— menținerea organismelor dăunătoare răspândite prin
vectori în astfel de condiții încât să nu existe propagare prin
vector, de exemplu, dimensiunea controlată a ochiurilor plasei,
izolarea solului;
— izolare sezonieră pentru a asigura că activitățile sunt
efectuate în perioadele de risc fitosanitar scăzut.
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a) următoarele măsuri de carantină privind exploatațiile,
instalațiile și procedurile de lucru:
— izolarea fizică de toate celelalte plante/organisme
dăunătoare, inclusiv controlul vegetației în zonele
înconjurătoare;
— desemnarea unei persoane de contact responsabile
pentru activități;
— acces limitat în exploatații și instalații, precum și în zona
înconjurătoare, după caz, numai pentru personalul desemnat;
— identificarea corespunzătoare a exploatațiilor și
instalațiilor, indicând tipul activităților și personalul responsabil;
— menținerea unui registru al activităților realizate și a unui
manual al procedurilor de operare, inclusiv al procedurilor, în
cazul scăpării organismelor dăunătoare din carantină;
— sisteme corespunzătoare de securitate și alarmă;
— măsuri corespunzătoare de control pentru prevenirea
introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare în exploatații;
— proceduri de control pentru eșantionare și pentru
transferul materialului între exploatații și instalații;
— controlul eliminării deșeurilor, solului și apei, după caz;
— proceduri și instalații corespunzătoare de igienă și
dezinfecție pentru personal, structuri și echipamente;
— măsuri și instalații corespunzătoare pentru eliminarea
materialului experimental;
— proceduri și instalații de indexare (inclusiv testare); și
b) măsuri de carantină suplimentare în conformitate cu
biologia și epidemiologia tipului de material implicat și cu
activitățile aprobate:
— menținerea instalațiilor care separă accesul personalului
prin camere cu „uși duble”;
— menținerea aerului sub presiune negativă;

ra
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ANEXA Nr. III
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de constituire a comisiei de audit
Auditorul este independent ierarhic pe tot parcursul evaluării
Responsabilul, în baza dosarului întocmit în vederea obținerii
autorizării, contactează în scris (prin poștă sau fax) auditorii, în tehnice și direct responsabil de conținutul raportului de audit.
funcție de natura activităților desfășurate de către solicitant,
Auditorul are următoarele responsabilități:
pentru constituirea comisiei de audit. Confirmarea participării la
— răspunde solicitărilor de audit ori de câte ori este nevoie;
comisia de audit se face în termen de 10 zile de la primirea
— în funcție de specificul activității, solicită informațiile
solicitării.
prevăzute la art. 2 alin. (4) din ordin;
Responsabilul trimite membrilor comisiei de audit copii ale
— în timpul auditului, auditorul constată o stare de fapt și
dosarului întocmit în vederea obținerii autorizării, prin poștă, cu
face recomandări argumentate;
confirmare de primire. Comisia de audit este constituită din
— verifică și evaluează din punct de vedere tehnic locația,
2 sau mai mulți auditori, în funcție de activitatea supusă
echipamentele,
instalațiile și personalul care desfășoară
autorizării. Prin consens, auditorii numesc un responsabil care
activitățile
vizate;
conduce vizita de audit și care are sarcina de a redacta raportul
— întocmește raportul de audit și îl transmite reponsabilului;
de audit pe care îl supune validării celorlalți auditori prezenți la
— realizează analiza riscului răspândirii organismelor
audit, precum și auditatului.
În cazul în care unul dintre auditori își desfășoară activitatea dăunătoare menținute în condiții de carantină, având în
în zona unde se desfășoară auditul, el poate participa la audit, vedere: natura materialului, activitatea desfășurată, biologia
dar nu poate fi numit responsabil al comisiei de audit.
organismului dăunător, mijloacele de răspândire și interacțiunea
cu mediul;
Fișa funcției auditorului
— respectă confidențialitatea informațiilor obținute pe
Auditorul este persoana autorizată de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale pentru evaluarea condițiilor tehnice de parcursul auditării.
În timpul etapei de evaluare a dosarului, auditorul păstrează
carantină ale exploatațiilor și instalațiilor de la locul/locurile unde
legătura
cu responsabilul, comunicându-i toate informațiile
se desfășoară activități pentru care s-a introdus ori s-a deplasat
relevante și neconfidențiale.
materialul.
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Lista instituțiilor din care sunt numiți auditori
Nr.
crt.

Specialitatea

Instituția

Virologie

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

2.

Entomologie

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

3.

Micologie

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

4.

Bacteriologie

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară,
laboratoare regionale de bacteriologie

5.

Nematologie

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară,
laboratoare regionale de nematologie

6.

Cartof

Unități fitosanitare

7.

Alte culturi

Unități fitosanitare
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Unitatea fitosanitară
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HOTĂRÂRE
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pentru aprobarea activităților specifice nr............... din......................
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Pe baza Cererii nr. ....................................................... din data de..................................... și a evaluării documentației
depuse de către..................................................................................................................................................................................,
cu sediul în............................................................................................................................................................................................,
se aprobă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 685/2007, deținerea/manipularea
următorului material: .............................................................................................................................................................................
pentru activitățile: ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................., desfășurate la: .................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Prezenta hotărâre este valabilă 3 ani de la data emiterii, cu posibilitate de reînnoire.
Solicitantul este obligat să anunțe orice modificare survenită la locul de desfășurare a activităților aprobate.
Dacă pe durata valabilității prezentei hotărâri se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile tehnice și de carantină
specifice activităților aprobate, prezenta hotărâre se anulează.

Data ............................

Director executiv adjunct,
.................................................
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*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. VI

MĂSURI DE CARANTINĂ

inclusiv testarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie scoase din carantină
PARTEA A

SECȚIUNEA A II-A

Pentru anumite plante, produse vegetale și alte obiecte
prevăzute în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. și Pyrus L.
și hibrizii lor și Fragaria L., destinate plantării altele decât
semințele

SECȚIUNEA I
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1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor
adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate
conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea
sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru
indexare, se păstrează în instalațiile aprobate, în condiții de
menținere a carantinei prevăzute în anexa nr. II la prezentul
ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea
oficială a regimului de carantină este ținut în condiții favorabile
care să permită un ciclu normal de creștere vegetativă și se
supune inspecției vizuale pentru depistarea semnelor și
simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate
organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 563/2007, la sosire și, ulterior, în momente
optime, pe parcursul desfășurării procedurilor de indexare.
3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru
organisme dăunătoare (testat și identificat) în conformitate cu
următoarele proceduri:
3.1. Testarea folosește metode adecvate de laborator și,
atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv Citrus sinensis
(L.) Osbeck, C. aurantifolia, Christm. Swing, C. medica L.,
C. reticulata Blanco și Sesamum L., pentru a detecta cel puțin
următoarele organisme dăunătoare:
a) Citrus greening bacterium;
b) Citrus variegated chlorosis;
c) Citrus mosaic virus;
d) Citrus tristeza virus (toate izolatele);
e) Citrus vein enation woody gall;
f) Leprosis;
g) Naturally spreading psorosis;
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaweli & Gikashvili;
i) Satsuma dwarf virus;
j) Spiroplasma citri Saglio et al;
k) Tatter leaf virus;
l) Witches’broom (MLO);
m) Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe
Citrus).
3.2. Pentru boli ca „Blight and Blight like”, pentru care nu
există proceduri de indexare rapidă, materialul vegetal trebuie
supus în momentul sosirii la testare prin grefarea mugurelui
terminal pe un portaltoi cultivat în condiții sterile, conform
Ghidului tehnic FAO/IPGRI, iar plantele rezultate se supun
procedurilor de terapie prevăzute la pct. 1.
4. Materialul vegetal supus inspecțiilor vizuale prevăzute la
pct. 2 și la care s-au observat semnele și simptomele produse
de organismele dăunătoare este supus unei investigații
incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea
cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat
semnele și simptomele.

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor
adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate
conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea
sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru
indexare, sunt ținute în instalațiile aprobate în condiții de
menținere a carantinei stabilite în anexa nr. II la prezentul ordin.
Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a
regimului de carantină este ținut în condiții favorabile apariției
semnelor și simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând
toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 563/2007, la sosire și, ulterior, la momente
potrivite, pe parcursul desfășurării procedurilor de indexare.
3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru
organisme dăunătoare (testat și identificat) în conformitate cu
următoarele proceduri:
3.1. Pentru Fragaria L., indiferent de țara de origine a
materialului vegetal, testarea folosește metode adecvate de
laborator și, atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv
Fragaria vesca, Fragaria virginiana și Chenopodium spp., pentru
a detecta cel puțin următoarele organisme dăunătoare:
a) Arabis mosaic virus;
b) Raspberry ringspot virus;
c) Strawberry crinkle virus;
d) Strawberry latent C virus;
e) Strawberry latent ringspot virus;
f) Strawberry mild yellow edge virus;
g) Strawberry vein banding virus;
h) Strawberry witches’ broom mycoplasm;
i) Tomato black ring virus;
j) Tomato ringspot virus;
k) Colletotrichum acutatum Simmonds;
l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox &
Duncan;
m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
3.2. În cazul Malus Mill:
(i) atunci când materialul vegetal provine dintr-o țară care
nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre
următoarele organisme dăunătoare:
a) Apple proliferation mycoplasm; sau
b) Cherry rasp leaf virus (American),
pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator și,
atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta
organismele dăunătoare relevante; și
(ii) indiferent de țara de origine a materialului vegetal,
pentru testare se folosesc metode adecvate de
laborator și, atunci când este cazul, plante-indicator
pentru a detecta cel puțin următoarele organisme
dăunătoare:
a) Tobacco ringspot virus;
b) Tomato ringspot virus;
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.

ce

Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
și hibrizii lor, altele decât fructele și semințele
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3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru
organisme dăunătoare (testat și identificat) în conformitate cu
următoarele proceduri:
3.1. Atunci când materialul vegetal provine dintr-o țară care
nu este cunoscută ca fiind liberă de următoarele organisme
dăunătoare:
(i) Boala Ajinashika. Pentru testare se folosește o metodă
adecvată de laborator. În cazul unui rezultat negativ,
materialul vegetal este indexat pe soiul de viță-de-vie
Koshu și este ținut sub observație cel puțin două cicluri
de vegetație;
(ii) Grapevine stunt virus. Pentru testare se folosesc
plante-indicator adecvate, inclusiv soiul de viță-de-vie
Campbell Early, iar observațiile se fac timp de un an;
(iii) Summer mottle. Pentru testare se folosesc planteindicator, inclusiv soiurile de viță de vie Sideritis,
Cabernet—Franc și Mission.
3.2. Indiferent de țara de origine a materialului vegetal,
pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator și,
atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel
puțin următoarele organisme dăunătoare:
a) Blueberry leaf mottle virus;
b) Grapevine Flavescence doree MLO și alte grapevine
yellows;
c) Peach rosette mosaic virus;
d) Tobacco ringspot virus;
e) Tomato ringspot virus (sușa „yellow vein” și alte suse);
f) Xylella fastidiosa (Well & Raju);
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Materialul vegetal supus inspecțiilor vizuale prevăzute la
pct. 2 și pe care s-au observat semnele și simptomele produse
de organismele dăunătoare este supus unei investigații
incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea
cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat
semnele și simptomele.
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3.3. În cazul Prunus L., și, respectiv, pentru fiecare specie
de Prunus:
(i) atunci când materialul vegetal provine dintr-o țară care
nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre
următoarele organisme dăunătoare:
a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;
b) Cherry rasp leaf virus (American); sau
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.,
pentru testare se folosesc metode adecvate de
laborator și, atunci când este cazul, plante-indicator
pentru a detecta organismele dăunătoare relevante;
și
(ii) indiferent de țara de origine a materialului vegetal,
pentru testare se folosesc metode adecvate de
laborator și, atunci când este cazul, plante-indicator
pentru a detecta cel puțin următoarele organisme
dăunătoare:
a) Little cherry pathogen (izolate noneuropene);
b) Peach mosaic virus (American);
c) Peach phony rickettsia;
d) Peach rosette mosaic virus;
e) Peach rosette mycoplasm;
f) Peach x-disease mycoplasm;
g) Peach yellows mycoplasm;
h) Plum line pattern virus (American);
i) Plum pox virus;
j) Tomato ringspot virus;
k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith Dye).
3.4. În cazul Cydonia Mill și Pyrus L., indiferent de țara de
origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode
adecvate de laborator și, când este cazul, plante-indicator
pentru a detecta cel puțin următoarele organisme dăunătoare:
a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.;
b) Pear decline mycoplasm.
4. Materialul vegetal supus inspecțiilor vizuale prevăzute la
pct. 2 și pe care s-au observat semnele și simptomele produse
de organismele dăunătoare este supus unei investigații
incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea
cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat
semnele și simptomele.
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SECȚIUNEA A III-A
Plante de Vitis L., altele decât fructele

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor
adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate
conform pct. 1, este supus procedurii de indexare (testat și
identificat) în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal,
inclusiv plantele pentru indexare, sunt ținute în instalații
aprobate în condiții de menținere a carantinei stabilite în anexa
nr. II la prezentul ordin. Materialul vegetal destinat aprobării
pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ținut în
condiții favorabile care să permită un ciclu normal de creștere
vegetativă și face subiectul unei inspecții vizuale pentru
depistarea semnelor și simptomelor organismelor dăunătoare,
inclusiv a celor produse de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) și de
toate celelalte organisme dăunătoare relevante prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, la sosire și, ulterior, în
momente optime, pe parcursul desfășurării procedurilor de
indexare.

SECȚIUNEA A IV-A
Plante din speciile stolonifere și tuberculifere de Solanum L.
sau hibrizii lor, destinate plantării

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor de
terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2. Fiecare unitate de material vegetal, după procedurile de
terapie realizate conform pct 1, este supusă procedurilor de
indexare. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele
pentru indexare, sunt ținute în instalații aprobate în condiții de
menținere a carantinei prevăzute în anexa nr. II la ordin.
Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a
regimului de carantină este ținut în condiții favorabile care să
permită un ciclu normal de creștere vegetativă și face subiectul
unei inspecții vizuale pentru depistarea semnelor și simptomelor
organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele
dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 563/2007, și pentru Potato yellow vein disease, la sosire și,
ulterior, în momente optime, la intervale regulate până la
îmbătrânire, pe perioada desfășurării procedurilor de indexare.
3. Procedurile de indexare prevăzute la pct. 2 urmăresc
prevederile tehnice stabilite la pct. 5, pentru a detecta cel puțin
următoarele organisme dăunătoare:
— Bacterii:
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;
b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
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c) Potato spindle tuber viroid
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1. Pentru tot materialul se testează plante cultivate în seră,
de îndată ce s-au adaptat bine, dar înainte de înflorire și de
producerea polenului. Testarea pe lăstarii tuberculilor/plantelor
in vitro/răsadurilor tinere este privită numai ca o testare
preliminară.
2. Probele sunt alcătuite dintr-o frunză complet dezvoltată
din vârful fiecărei tulpini a plantei.
3. Întregul material pentru testare este cultivat la temperaturi
care nu trebuie să fie mai mici de 18ºC (preferabil la temperaturi
mai mari de 20ºC) și la o fotoperioadă de cel putin 16 ore.
4. Testarea probelor de ADNc și ARN se face prin marcare
radioactivă sau neradioactivă; return—PAGE (prin colorare cu
Ag) sau prin RT—PCR.
5. Proporția maximă de amestecare pentru alcătuirea unei
probe și return—PAGE este de 5 plante. Utilizarea acesteia sau
a proporțiilor mai mari trebuie validată.
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1. Pentru tuberculi se testează conul prelevat de la nivelul
hilului de la fiecare tubercul. Mărimea probei-standard este de
200 de tuberculi. Procedura poate fi aplicată convenabil și
pentru probele cu mai puțin de 200 de tuberculi.
2. Pentru plantele tinere și butași, inclusiv microplante, se
testează partea bazală a tulpinii și, atunci când este cazul,
rădăcinile, pentru fiecare unitate de material vegetal.
3. Se recomandă testarea tuberculilor nou-formați sau a
bazei tulpinii, pentru speciile care nu formează tuberculi, într-un
ciclu normal de creștere vegetativă după testarea prevăzută la
pct. 1 și 2.
4. Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare
pentru Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. este
metoda Comunității Europene, stabilită în anexa nr. I la Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 387/2007 pentru
modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul
putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 417 bis din 22 iunie 2007. Pentru
materialul prevăzut la pct. 2, ar putea fi aplicată această metodă
de testare.
5. Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare
pentru Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith este
schema-test stabilită în anexa la decizia Comisiei care
înlocuiește Procedura de carantină nr. 26 pentru Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith stabilită de Organizația Europeană
și Mediteraneană Pentru Protecția Plantelor (OEPP). Pentru
materialul prevăzut la pct. 2, ar putea fi aplicată această metodă
de testare.

fiz
i

a) Bacterii

Pentru probele găsite negative se recomandă retestarea unei
părți din probe; pentru rezultatele incerte se face testarea
materialului printr-o altă metodă.
3. Testările serologice și biologice prevăzute la pct. 1 și 2
sunt realizate pe plante crescute în seră, pe probe luate din cel
puțin două poziții de pe fiecare tulpină, incluzând o frunză tânără
întreagă din vârful fiecărei tulpini și o frunză mai bătrână de la
mijlocul tulpinii; se ridică probe în cazul fiecărei tulpini din cauza
posibilei existențe a unei infecții nesistemice.
În cazul testelor serologice nu se fac mănunchiuri de frunze
din plante diferite decât dacă proporția de amestecare a
acestora a fost validată printr-o metodă oficială; frunzele de pe
fiecare tulpină pot fi amestecate în orice mod pentru a face o
probă pentru fiecare plantă. În cazul testării biologice proba se
formează din maximum 5 plante cu inocularea a cel puțin două
plante-indicator.
4. Plantele-indicator adecvate pentru folosire în testarea
biologică prevăzută la pct. 1 și 2 sunt cele listate de către
Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția
Plantelor (OEPP) sau alte plante-indicator aprobate oficial,
despre care s-a dovedit că detectează virusurile respective.
5. Se ridică regimul de carantină numai pentru materialul
care a fost direct testat. După ce a fost efectuată indexarea
ochiurilor se ridică regimul de carantină numai pentru materialul
rezultat din aceste ochiuri testate. Tuberculul nu ar trebui scos
din carantină din cauza posibilelor probleme cu infecțiile
nesistemice.

ce

— Virusuri și organisme analoage:
a) Andean potato latent virus;
b) Potato black ringspot virus;
c) Potato spindle tuber viroid;
d) Potato yellowing alfamovirus;
e) Potato virus T;
f) Andean potato mottle virus;
g) virusurile comune ale cartofului A, M, S, V, X și Y
(incluzand Y0, Yn și Yc) și Potato leaf roll virus.
În cazul seminței de cartof, procedurile de indexare se
efectuează pentru a detecta cel puțin virusurile și organismele
analoage virusurilor prevăzute la lit. a—e).
4. Materialul vegetal supus inspecțiilor vizuale prevăzute la
pct. 2 și pe care s-au observat semne și simptome produse de
organisme dăunătoare este supus unei investigații incluzând
testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai
rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele și
simptomele.
5. Prevederile tehnice prevăzute la pct. 3 sunt următoarele:

11

b) Virusuri și organisme analoage virusurilor, altele decât
Potato spindle tuber viroid

1. Testarea minimă pentru materialele vegetale (tuberculi,
plante tinere și butași, inclusiv microplante) include un test
serologic realizat la sau aproape de înflorire pentru fiecare dintre
organismele dăunătoare listate, altele decât Potato spindle tuber
viroid, urmat de un test biologic al materialului găsit negativ la
testul serologic. Pentru Potato leaf roll virus se fac două teste
serologice.
2. Testarea minimă pentru sămânța de cartof este un test
serologic sau biologic, dacă nu este disponibil unul serologic.

PARTEA B
Pentru plantele‚ produsele vegetale și alte obiecte prevăzute
în anexele nr. II și IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007:
1. Măsurile oficiale de carantină includ inspecția adecvată
sau testarea pentru organismele dăunătoare relevante
enumerate în anexele nr. I și II la Hotărârea Guvernului
nr. 563/2007 și sunt luate în conformitate cu exigențele specifice
menționate în anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007,
pentru organismele dăunătoare specifice, după caz. Pentru
respectarea exigențelor specifice, metodele folosite pentru
măsurile de carantină sunt cele prevăzute în anexa nr. IV la
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau alte măsuri echivalente
adecvate aprobate oficial.
2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte trebuie să fie
găsite libere, în conformitate cu prevederile pct. 1, de
organismele dăunătoare relevante specificate în anexele nr. I,
II și IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007.
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALA A VĂMILOR

ORDIN
pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate
prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007
Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal
comunitar, ale titlului IX „Proceduri simplificate” din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum și prevederile art. 663
și 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările
ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

ce

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Normele privind procedurile simplificate de vămuire,
aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, se modifică și se
completează după cum urmează:
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5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
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1. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:

6. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
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„(3) În sensul art. 261 alin. (2) din Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 2.454/93, se consideră că o persoană declară mărfuri
pentru punere în liberă circulație în mod ocazional dacă a
efectuat cel mult 100 de operațiuni vamale în anul anterior,
calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare.”

„(2) Modificările și/sau completările autorizației se fac de
către biroul vamal în aplicația «autorizări pentru procedurile
simplificate de vămuire». Formularul cu modificările/completările
ulterioare devine anexă la autorizația inițială. Acesta se tipărește
în două exemplare și se semnează de către șeful biroului vamal,
un exemplar fiind destinat solicitantului, iar celălalt păstrându-se
în evidența biroului vamal.”
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2. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se
modifică și va avea următorul cuprins:
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„(2) Cererea se completează utilizând aplicația «autorizări
pentru procedurile simplificate de vămuire», aflată pe website-ul
Autorității Naționale a Vămilor www. customs. ro, secțiunea
«Agenți economici/Utilizarea sistemului informatic vamal».
Cererea înregistrată în aplicația informatică se tipărește și se
depune, semnată și ștampilată de către solicitant, la biroul vamal
împreună cu următoarele documente:”.
3. La articolul 17 alineatul (3), literele a) și b) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„a) numărul și valoarea totală exprimată în euro a
operațiunilor cu caracter repetitiv, desfășurate cu țări terțe,
realizate în anul anterior, calculat de la momentul depunerii
cererii de autorizare;
b) cuantumul drepturilor de import pentru operațiunile vamale
cu caracter repetitiv, desfășurate cu țări terțe în anul anterior,
calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;”.
4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — În cazul în care condițiile legale sunt îndeplinite,
biroul vamal aprobă acordarea autorizației pentru utilizarea
procedurii simplificate și o înregistrează în aplicația informatică
«autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire».
Autorizația, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se
tipărește în două exemplare și se semnează de către șeful
biroului vamal. Un exemplar al autorizației se predă
solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidența
biroului vamal.”

„(3) Revocarea sau suspendarea autorizației se realizează
în baza deciziei șefului biroului vamal emitent și conține data de
la care măsura intervine, precum și motivul emiterii acesteia.
Decizia este notificată de biroul vamal titularului.”
7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Formula de calcul al cuantumului garanției este
următoarea:
drepturi
x (termenul de depunere a
365
declarației vamale + 15 zile),
unde prin drepturi se înțelege cuantumul drepturilor vamale
convenționale, conform Tarifului vamal comun în vigoare la data
depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operațiunile cu
caracter repetitiv, desfășurate cu țări terțe, realizate în ultimul
an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar
prin termenul de depunere a declarației vamale se înțelege
termenul de prezentare a declarației suplimentare, stabilit în
autorizația de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care
este de maximum 30 de zile calendaristice.”
cuantumul garanției =

8. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. — Plata drepturilor de import și regularizarea plății
taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, după caz, se fac în
maximum a 16-a zi a lunii următoare celei în care s-a depus
declarația simplificată, ținându-se seama de elementele de
taxare aplicabile în momentul depunerii acesteia.”

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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19. Subtitlul ce urmează după articolul 53 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Înscrierea mărfurilor în evidențe și depunerea
declarației vamale”
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modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cererea se completează utilizând aplicația «autorizări
pentru procedurile simplificate de vămuire», aflată pe website-ul
Autorității Naționale a Vămilor, www.customs.ro, secțiunea
«Agenți economici/Utilizarea sistemului informatic vamal».
Cererea înregistrată în aplicația informatică se tipărește și se
depune, semnată și ștampilată de către solicitant, la biroul vamal
împreună cu următoarele documente:”.
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9. La articolul 31 alineatul (2), literele a) și c) se modifică
d) transmiterea răspunsului biroului vamal privind decizia de
și vor avea următorul cuprins:
intervenție sau neintervenție în vederea obținerii liberului de
„a) au realizat în anul anterior, calculat de la momentul vamă;
e) descărcarea și recepționarea mărfurilor;
depunerii cererii de autorizare, operațiuni de comerț exterior cu
f) înscrierea mărfurilor în evidența contabilă;”.
țări terțe în valoare totală ce depășește echivalentul a 3 milioane
euro;
16. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea
.............................................................................................. următorul cuprins:
c) au realizat peste 100 de operațiuni vamale în anul anterior,
„(2) Formula de calcul al cuantumului garanției este
calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare.”
următoarea:
10. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două
drepturi
noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
cuantumul garanției = 365 x (termenul de depunere a
declarației vamale + 15 zile),
„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), condițiile
prevăzute la lit. a) și c) ale acestui alineat se consideră unde prin drepturi se înțelege cuantumul drepturilor vamale
îndeplinite pentru operatorii economici care inițiază sau au în convenționale, conform Tarifului vamal comun în vigoare la data
derulare investiții în România în anul depunerii cererii de depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operațiunile de
autorizare, iar valorile estimate ale operațiunilor de comerț comerț exterior cu țări terțe, realizate în ultimul an, calculat de la
exterior cu țări terțe, dovedite pe baza contractelor/comenzilor momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul de
încheiate, depășesc într-o perioadă de un an de la data depunerii depunere a declarației vamale se înțelege termenul de
prezentare a declarației suplimentare sau recapitulative, stabilit
cererii echivalentul a 3 milioane euro.
(4) Operatorii economici prevăzuți la alineatul precedent în autorizația de utilizare a procedurii simplificate de vămuire,
precizează în declarația pe propria răspundere menționată la care este de maximum 30 de zile calendaristice.”
art. 32 alin. (3) că se află în situația descrisă la alin. (3) de mai
17. Subtitlul ce urmează după articolul 39 se modifică și
sus și se angajează ca în termen de un an de la obținerea va avea următorul cuprins:
autorizației să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a)
„Notificarea biroului vamal privind sosirea mărfurilor”
și c) din prezentul articol.”
18. Articolul 43 se abrogă.
11. La articolul 32 alineatul (2), partea introductivă se
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12. La articolul 32 alineatul (3), literele a) și b) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„a) numărul și valoarea totală a operațiunilor de comerț
exterior cu țări terțe, exprimată în euro, realizate în anul anterior,
calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;
b) cuantumul drepturilor de import pentru operațiunile vamale
desfășurate cu țări terțe în anul anterior, calculat de la momentul
depunerii cererii de autorizare;”.
13. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 34. — Dispozițiile art. 18 și 19 se aplică în mod
corespunzător și în cazul procedurii de vămuire la domiciliu.”
14. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Revocarea sau suspendarea autorizației se realizează
în baza deciziei șefului biroului vamal emitent și conține data de
la care măsura intervine, precum și motivul emiterii acesteia.
Decizia este notificată de biroul vamal titularului.”
15. La articolul 38 alineatul (1), literele a), d), e) și f)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) constituirea unei garanții în contul biroului vamal potrivit
prevederilor art. 189—200 din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92. Cuantumul garanției se calculează ca fiind media
drepturilor de import pe o perioadă egală cu termenul în care
declarația vamală trebuie prezentată la biroul vamal, raportată
la anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de
autorizare;
..............................................................................................

20. Între subtitlul ce urmează după articolul 53 și
articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 531, cu
următorul cuprins:
„Art. 531. — (1) Plasarea mărfurilor sub regim vamal se
realizează prin înscrierea în evidența contabilă, indicând data
înscrierii mărfurilor.
(2) Concomitent cu înscrierea în evidența contabilă, se
realizează și înscrierea în registrul înscrierilor în evidență a
mărfurilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, a
următoarelor informații privind mărfurile: data înscrierii, numărul
și data facturii, numărul de colete, descrierea mărfurilor, origine,
preferințe tarifare, codul din Nomenclatura combinată, valoarea
facturată și codul monedei, condiții de livrare, valoarea în vamă,
regimul vamal, greutatea netă, calculul estimat al drepturilor de
import, cuantumul accizelor, după caz, cuantumul taxei pe
valoarea adăugată și intervenția biroului vamal (prin înscrierea
numărului procesului-verbal).”

21. Subtitlul ce urmează după articolul 61 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Înscrierea mărfurilor în evidențe, completarea și
depunerea declarației vamale”
22. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 62. — Dispozițiile art. 531—55 se aplică în mod
corespunzător pentru regimul vamal de antrepozit.”
23. La articolul 77, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) declarații vamale preautentificate — exemplarele
documentului administrativ unic completate parțial, semnate și
ștampilate în caseta A de agentul vamal desemnat, puse la
dispoziția titularului periodic, anterior efectuării formalităților
vamale de plasare sub regim.
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32. La articolul 100, literele b), e) și f) se modifică, iar
Completarea parțială constă în înscrierea manuală la rubrica
«D — CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE» a mențiunii după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu
«VĂMUIRE LA DOMICILIU», a numărului din Registrul de următorul cuprins:
evidență a declarațiilor vamale preautentificate, al cărui model
„b) transmiterea la biroul vamal a notificării de încărcare;
este prevăzut în anexa nr. 9, precum și a numărului autorizației,
..............................................................................................
însoțite de semnătura și stampila personală;”.
e) completarea documentului comercial preautentificat și
24. La articolul 82 alineatul (1), literele b) și e) înscrierea mărfurilor în evidența contabilă și în registrul prevăzut
se modifică, iar după litera e) se introduce o nouă literă, în anexa nr. 8;
f) depunerea declarației suplimentare întocmite pe formularul
litera f), cu următorul cuprins:
documentului
administrativ unic în primele 5 zile ale lunii
„b) transmiterea la biroul vamal a notificării de încărcare;
următoare
celei
în care s-au înscris în evidențe mărfurile;
..............................................................................................
g)
justificarea
utilizării sigiliilor vamale.”
e) completarea declarațiilor vamale preautentificate și
înscrierea mărfurilor în evidența contabilă;
f) justificarea utilizării declarațiilor vamale preautentificate și
a sigiliilor vamale.”

ce

25. Subtitlul ce urmează după articolul 85 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Transmiterea la biroul vamal a notificării de încărcare”

33. Articolul 108 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 108. — (1) În cazul în care un operator economic
autorizat să utilizeze procedurile simplificate dorește utilizarea
unei proceduri simplificate care necesită autorizare la un alt
birou vamal, acesta întocmește o nouă cerere scrisă potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea se completează utilizând aplicația «autorizări
pentru procedurile simplificate de vămuire», aflată pe website-ul
Autorității Naționale a Vămilor, www.customs ro, secțiunea
«Agenți economici/Utilizarea sistemului informatic vamal».
Cererea înregistrată în aplicația informatică se tipărește și se
depune, semnată și ștampilată de către solicitant, la biroul
vamal, împreună cu:
a) declarația-angajament și declarația pe propria răspundere
prevăzute, în funcție de procedura solicitată, la alin. (2) lit. d) și
alin (3) ale art. 17 sau la alin. (2) lit. d) și alin. (3) ale art. 32;
b) o fotocopie a autorizației inițiale.
(3) Biroul vamal căruia îi este adresată noua cerere verifică
condițiile privind organizarea evidențelor și, în cazul procedurii
de vămuire la domiciliu, noul loc solicitat. Totodată, acesta
solicită biroului vamal emitent al primei autorizații fotocopii ale
celorlalte documente depuse la dosarul inițial de autorizare.
(4) În cazul în care condițiile legale sunt îndeplinite, noua
autorizația pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire
se completează și se tipărește în două exemplare din aplicația
«autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire». Modelul
autorizației este prevăzut în anexa nr. 3. Aceasta se semnează
de către șeful biroului vamal. Un exemplar al autorizației se
predă solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în
evidența biroului vamal.”
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26. Articolul 86 se abrogă.
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27. Articolul 90 se abrogă.
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29. Între subtitlul ce urmează după articolul 91 și
articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 911, cu
următorul cuprins:
„Art. 911. — Titularul completează declarația vamală
preautentificată, potrivit normelor tehnice de completare,
utilizare și tipărire a declarației sumare și a documentului
administrativ unic, cu modificările ulterioare. Casetele
menționate mai jos se completează astfel:
a) la caseta «A — BIROU DE EXPEDIERE/DE EXPORT»
se înscriu codul și denumirea biroului vamal, precum și numărul
și data înregistrării declarației vamale;
b) la caseta «B — INFORMAȚII CONTABILE» se înscriu
numărul și data validării;
c) în caseta 1 subdiviziunea a doua se înscrie codul Z;
d) la caseta 44 se înscriu numărul autorizației de vămuire la
domiciliu, precum și mențiunea «export simplificat»;
e) caseta «54 — Locul și data» se completează, după
tipărirea declarației vamale, cu data, numele, prenumele și
semnătura persoanei împuternicite de titular sau de
comisionarul în vamă, după caz, aplicându-se ștampila.”

an

28. După articolul 91 se introduce următorul subtitlu:
„Completarea declarațiilor vamale preautentificate și
înscrierea mărfurilor în evidența contabilă”

30. După articolul 92 se introduce un nou articol,
articolul 921, cu următorul cuprins:
„Art. 921. — După completarea declarației vamale ieșirea
mărfurilor se înscrie în evidența contabilă a titularului.”
31. La articolul 95, literele a)—c) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„a) încărcarea mărfurilor;
b) sigilarea mijlocului de transport, efectuată de persoana
desemnată de titular, potrivit art. 85;
c) completarea declaratiei vamale preautentificate și
înscrierea ieșirii mărfurilor în evidența contabilă.”

34. Articolul 110 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 110. — Orice modificări intervenite în datele de
identificare ale titularului vor fi aduse la cunoștința biroului vamal
competent, în scris, în termen de 24 de ore de la producerea
lor. Dacă modificările respective presupun modificarea
autorizației, biroul vamal procedează în conformitate cu art. 19.”
Art. II. — Anexele nr. 1 și 3 la Normele privind procedurile
simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, se
înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu
București, 20 august 2007.
Nr. 7.616.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la norme)

Nr...................... din........................
Către biroul vamal:
.........................................................
CERERE DE AUTORIZARE

pentru procedura simplificată de vămuire
Societatea Comercială ....................................., CUI ................., cu sediul în str. .................................,
localitatea .........................., județul ..............., țara ................., cod poștal ............, e-mail .................,
telefon ........................., fax. ........................, solicităm autorizare pentru:
Proceduri

Regimuri

Solicităm ca pentru procedura de vămuire la domiciliu vămuirea să se efectueze la adresa/adresele
punctului/punctelor de lucru din tabelul următor:
Adresă

E-mail

Telefon

ce

Nume locație

Fax

or
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Evidențele vor fi ținute la: ............................................................. .
Pozițiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun pentru care se solicită autorizarea se găsesc
în anexă.
Documentul comercial utilizat: .................................................... .
Solicităm, de asemenea, reprezentarea indirectă a firmei .........................................., cu sediul în
statul membru ................................................, cod de identificare fiscală .................................................,
adresa ..................................................... .
Lista documentelor anexate se găsește în anexă.
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Numele și prenumele
..............................................
Semnătura și ștampila
..................................................

cl

us

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la norme)

tin

at

ex

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR
Biroul vamal
...............................

es

AUTORIZAȚIE

D

pentru utilizarea procedurii simplificate
Nr. ........................ din data de .....................

1. Denumirea și sediul solicitantului:
..........................................................., adresa .......................................................................................
localitatea ....................................., județul ................................., țara ............................, cod poștal .............,
e-mail ................................., telefon ......................., fax .................
2. Procedurile simplificate și regimurile vamale pentru care se emite autorizația:
Proceduri

Regimuri

3. Pozițiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun pentru care se autorizează procedura
simplificată, conform tabelului anexat
4. Cuantumul garanției instituite :.............................. lei
5. Termenul de prezentare a declarației suplimentare/recapitulative, exprimat în zile: .............
6. Adresa locului/locurilor aprobat/aprobate pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu:
Cod

Nume locație

Adresă

E-mail

Telefon

Fax

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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7. Locul evidențelor: ................................................
8. Perioada de justificare a declarațiilor vamale preautentificate, exprimată în zile: ..........
9. Denumirea documentului comercial: .........................................................................
10. Termenul în care biroul vamal poate interveni, în cazul procedurii de vămuire la domiciliu, cu
începere din momentul primirii avizului de sosire/informării de încărcare, este de ................. minute.
11. Reprezentant indirect al firmei ...................................., cu sediul în statul membru ..............,
cod de identificare fiscală ..............................., adresa ............................................................................. .

ce

Șeful biroului vamal,
...........................................

fiz
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
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BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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CIRCULARĂ
privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale
a României, valabil în luna septembrie 2007
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Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Naționale a României și ținând seama de evoluțiile macroeconomice și monetare
recente,
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Banca Națională a României h o t ă r ă ș t e:
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Pentru luna septembrie 2007, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României este de 6,48 % pe an.
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p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu
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București, 3 septembrie 2007.
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