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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere a activității sale regizorale, precum și pentru
contribuția deosebită avută la promovarea culturii universale prin arta
cinematografică,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor,
categoria F „Promovarea culturii”, domnului Jiří Menzel, regizor, Republica Cehă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 17 mai 2011.
Nr. 508.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea
furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, art. 41 alin. (1), art. 52 și ale art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind
reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile
pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile
de mai jos se definesc după cum urmează:
a) vehicul — orice autovehicul rutier înmatriculat ori
înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul și
semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală
maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru
transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;
b) masa totală a vehiculului — masa cumulată a
autovehiculului și a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta
și a încărcăturii transportate;
c) masa totală maximă admisă în circulație — masele totale
maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
d) bunuri divizibile — materiale vrac transportate fără
ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule
sau bucăți, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:
— producția de metale feroase și neferoase;
— recuperarea fierului vechi;
— deșeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcții;
— exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;
— exploatări agricole sau depozite de produse agricole;
— exploatări miniere, de carieră sau balastieră;
— stații de betoane, mixturi asfaltice, aditivi și lianți în
construcții,
aflate pe teritoriul României și care sunt transportate cu
vehiculele prevăzute la lit. a);
e) furnizori — operatori economici care distribuie, pe cale
rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a);
f) utilizatori — operatori de transport rutier și întreprinderi
care au în proprietate sau care, după caz, pot deține și utiliza în
baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru
transportul bunurilor divizibile;
g) beneficiari — operatori economici care sunt destinatari ai
bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute
la lit. a);
h) tichet de cântar — document eliberat în mod automat, în
urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a bunurilor divizibile
și/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuți
la lit. e).”
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Obligațiile furnizorilor ale căror bunuri sunt
distribuite folosind rețeaua de drumuri publice din România sunt
următoarele:
a) să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor,
instalații de cântărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor
rutiere care să îndeplinească și să respecte condițiile prevăzute
în anexa nr. 1;

b) să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor
divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu
depășească masa totală maximă admisă în circulație,
corespunzătoare sectorului de drum public la care este
amenajat accesul de la punctul de încărcare;
c) să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat
pentru distribuția rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din
punctele proprii de încărcare;
d) să țină evidența tichetelor de cântar eliberate, precum și
corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile
divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la
eliberare;
e) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8
alin. (4) evidența tichetelor de cântar eliberate, precum și
corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile
divizibile furnizate;
f) să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor,
înainte de intrarea acestora pe drumul public;
g) să nu permită părăsirea punctului de încărcare și accesul
la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile
sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;
h) să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor
divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condițiile pentru
cântărirea bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor, potrivit
prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):
a) punctele de intervenție proprii deschise de Administrația
Națională «Apele Române», pentru lucrări de întreținere a
albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic,
numai cu acordul administratorului drumului;
b) punctele de intervenție proprii deschise de Administrația
Națională «Apele Române» în perioada producerii inundațiilor
sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situații
de urgență potrivit legii, cu informarea prealabilă a
administratorului drumului;
c) exploatările utilizate de unitățile de gospodărire a apelor pe
perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare,
calamităților, inundațiilor sau poluării accidentale, considerate
cazuri de forță majoră și care afectează căile de comunicații și
telecomunicații, zone locuite și obiective de interes național, la
solicitarea scrisă a acestora și numai cu acordul
administratorului drumului public.”
3. Articolul 4 se abrogă.
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Obligațiile utilizatorului sunt următoarele:
a) să nu transporte pe rețeaua de drumuri publice din
România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de
furnizor;
b) să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea
cărora lipsește prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt
prevăzute prin construcție cu obloane, acestea trebuie să fie
asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice
deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului și
scurgerea bunurilor divizibile.”
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5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51,
cu următorul cuprins:
„Art. 51. — Obligațiile beneficiarilor ce recepționează bunuri
divizibile, distribuite folosind rețeaua de drumuri publice din
România, sunt următoarele:
a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a
vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu
depășiri ale masei totale maxime admise în circulație,
corespunzătoare sectorului de drum public la care este
amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz;
b) să țină evidența tichetelor de cântar eliberate de furnizor,
pentru bunurile divizibile recepționate, precum și corespondența
acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile
recepționate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare;
c) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8
alin. (4) evidența tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru
bunurile divizibile recepționate, precum și corespondența
acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile
recepționate;
d) să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor,
înainte de ieșirea acestora pe drumul public.”
6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Obligațiile conducătorului auto sunt următoarele:
a) să dețină la bordul vehiculului și să prezinte organelor de
control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice
transportului și tichetul de cântar;
b) să nu conducă pe drumurile publice vehicule care
transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care
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se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea
acestora.”
7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Constituie contravenții și se sancționează cu
amendă contravențională următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 3, cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului;
b) încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la
2.000 lei, aplicată utilizatorului;
c) încălcarea prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000 lei
la 10.000 lei, aplicată beneficiarului;
d) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.”
8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
9. La articolul 8 alineatul (4), literele a) și b) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„a) administratorul drumului public pe care își desfășoară
activitatea utilizatorii, care transportă bunuri divizibile, chiar dacă
accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizează prin
intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea
de către furnizor a obligațiilor prevăzute la art. 2 și 3;
b) administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru
nerespectarea de către utilizatori, beneficiari sau conducătorii
auto a obligațiilor prevăzute la art. 5, 51 și 6;”.
10. Articolul 10 se abrogă.
11. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 27 aprilie 2011.
Nr. 432.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008)

Condițiile ce trebuie îndeplinite de instalațiile de cântărire a
vehiculelor din dotarea furnizorilor:
a) să fie amplasate în incinta punctului de lucru al
furnizorului. În mod excepțional, pentru exploatările temporare
de nisip sau pietriș situate în albia cursului de apă sau pe terase,
precum și pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile,
al căror amplasament se modifică frecvent, instalația de
cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de
lucru al furnizorului la drumul public;
b) să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static
ori dinamic sau pot fi folosite instalații de cântărire montate pe

utilajul de încărcat ori alte tipuri de instalații de cântărire
omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar;
c) să elibereze în regim automat, la finalizarea
cântăririi/încărcării, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul
verificat;
d) să permită memorarea în baza de date a aplicației
instalației de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a
tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la
hotărâre.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008)

Tichetul de cântar eliberat de instalația de cântărire a
vehiculelor rutiere trebuie să conțină:
a) denumirea și datele de identificare ale furnizorului;
b) numărul tichetului;
c) data și ora efectuării cântăririi, data și ora tipăririi tichetului
de cântar;
d) amplasamentul punctului de încărcare;

e) codul instalației și tipul cântăririi;
f) numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului
cântărit/încărcat;
g) masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau
masa totală a bunurilor divizibile încărcate, în cazul instalațiilor
de cântărire montate pe utilajul de încărcat;
h) tipul și natura bunurilor divizibile transportate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice din județul Covasna
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă desființarea următoarelor unități
sanitare cu personalitate juridică:
a) Spitalul Orășenesc Covasna, cu sediul în orașul Covasna,
str. Gábor Áron 6/A, județul Covasna, aflat în rețeaua sanitară a
Consiliului Local al Orașului Covasna;
b) Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia”
Vâlcele, cu sediul în localitatea Covasna, Str. Principală, județul
Covasna, aflat în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății.
(2) Desființarea unităților sanitare cu personalitate juridică
prevăzute la alin. (1) se realizează prin preluarea activității de
către Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna, cu
sediul în orașul Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 160, județul
Covasna, aflat în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății, și
organizarea sub formă de secții exterioare, structuri fără
personalitate juridică, în cadrul acestui spital.
(3) Centrul de Sănătate „Întorsura Buzăului”, unitate fără
personalitate juridică în structura Spitalului Județean de Urgență
Covasna „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe, cu sediul în
municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1—3, județul
Covasna, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Județean
Covasna, se desființează prin preluarea activității de către
Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna.
(4) Activitatea de asistență medicală preluată din cadrul
Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele,
care se desființează potrivit alin. (1) lit. b), urmează a se desfășura
în noul imobil de la Întorsura Buzăului, a cărui construcție cu
destinația de sediu a fost finanțată de Ministerul Sănătății.
(5) Transferul activității de asistență medicală în locația
prevăzută la alin. (4) se realizează în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(6) Structura organizatorică a Spitalului de Cardiologie
„Dr. Benedek Geza” Covasna, rezultată în urma preluării
activității unităților sanitare prevăzute la alin. (1) și (3), se aprobă
prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile art. 174 alin. (4)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. — (1) Personalul de specialitate medico-sanitar și
auxiliar sanitar, încadrat în cadrul unităților sanitare prevăzute
la art. 1 alin. (1) și (3), se preia de Spitalul de Cardiologie
„Dr. Benedek Geza” Covasna.
(2) Personalul tehnic-economic-administrativ și de întreținere
încadrat în cadrul unităților sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1)
și (3) se preia de Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Geza”
Covasna, cu respectarea normativelor de personal, sau, după
caz, se redistribuie la alte unități sanitare din rețeaua Ministerului
Sănătății.

Art. 3. — (1) Patrimoniul unităților sanitare prevăzute la art. 1
alin. (1), stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data
predării-preluării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul
de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile
de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte
anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit
normelor în vigoare, se preia de către Spitalul de Cardiologie
„Dr. Benedek Geza” Covasna, pe baza protocolului de predarepreluare încheiat între părțile interesate, în termen de 15 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Situațiile financiare prevăzute la alin. (1) se întocmesc și
de către Spitalul Județean de Urgență Covasna „Dr. Fogolyan
Kristof” Sfântu Gheorghe, pentru patrimoniul aferent Centrului
de Sănătate „Întorsura Buzăului”, unitate sanitară publică cu
paturi, fără personalitate juridică, care se preia de către Spitalul
de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna, pe baza
protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. — La 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri se abrogă:
a) poziția 136 de la rubrica „Județul Covasna” din anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea
menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile
administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot,
precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care
se menține managementul asistenței medicale la autoritățile
administrației publice locale și la Primăria Municipiului București
și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se
transferă managementul asistenței medicale către autoritățile
administrației publice locale și către Primăria Municipiului
București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare;
b) pct. 25 din cadrul pct. II „Unități finanțate integral din
venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări
sociale de sănătate” de la lit. A „Unități aflate în subordinea
Ministerului Sănătății” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
c) nr. crt. 14 din anexa „Lista unităților sanitare de interes
public național” la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru
declararea unor unități sanitare de interes public național, aflate
în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Sănătății și Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 11 mai 2011.
Nr. 489.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 366 din 3 mai 2011

MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI
ȘI PĂDURILOR
Nr. 1.391 din 13 mai 2011

Nr. 79 din 12 aprilie 2011

ORDIN
privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate
pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
Văzând Referatul de aprobare nr. 75.713 din 7 aprilie 2011 al Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în temeiul:
— prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de
protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările
și completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și ministrul mediului și pădurilor emit prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din

aprobarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare

26 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, se

în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, modifică și se completează după cum urmează:
1. Numărul curent 7, metsulfuron-metil, se modifică și va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

„7. Metsulfuron-metil
Nr. CAS:
74223-64-6
Nr. CEE: 441

1)

Benzoat de 2-(4-metoxi-6metil-1,3,5,-triazin-2-il
carbamoil sulfamoil)- metil

960 g/kg

1.07.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
La luarea deciziei în conformitate cu principiile
uniforme, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării apei freatice;
— impactului asupra organismelor acvatice și
să se asigure că în condițiile de omologare
sunt incluse, dacă este cazul, măsuri de
reducere a riscului.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 16.6.2000.”

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în rapoartele de evaluare.

2. Numerele curente 9—28 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

1-[2-(2cloretoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6metil-1,3,5-triazin-2-il) uree

940 g/kg

„9. Triasulfuron
Nr. CAS:
82097-50-5
Nr. CIPAC: 480

1.08.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
La luarea deciziei în conformitate cu
principiile uniforme, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită:
— protejării apei freatice;
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— impactului asupra organismelor acvatice și
să se asigure că în condițiile de omologare
sunt incluse, dacă este cazul, măsuri de
reducere a riscului. Data finalizării raportului
de evaluare în cadrul Comitetului Permanent
pentru Sănătatea Plantelor: 13.7.2000.
10. Esfenvalerat
Nr. CAS: 6623004-4
Nr. CIPAC: 481

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil(S)-2-(4-clorfenil)-3-metil
butirat

830 g/kg

1.08.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca insecticid.
La luarea deciziilor în conformitate cu
principiile uniforme, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită impactului potențial asupra
organismelor acvatice și artropodelor nețintă
și să se asigure că în condițiile de omologare
sunt incluse, dacă este cazul, măsuri de
reducere a riscului. Data finalizării raportului
de evaluare în cadrul Comitetului Permanent
pentru Sănătatea Plantelor: 13.7.2000.

11. Bentazon
Nr. CAS:
25057-89-0
Nr. CIPAC: 366

3-izopropil-(1H)-2,1,3benzotiadiazin-4-(3H)-onă2,2-dioxid

960 g/kg

1.08.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
La luarea deciziilor în conformitate cu
principiile uniforme, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită protejării apei freatice. Data
finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 13.7.2000.

12. Lambda-cihalotrin
Nr. CAS:
91465-08-6
Nr. CIPAC: 463

Un amestec 1: 1 de: (S)-αciano-3-fenoxi-benzil
(Z)-(1R, 3R)-3-(2-clor3,3,3-trifluor-propenil)-2,2dimetilciclopropan
carboxilat,
și
(R)-α-ciano-3-fenoxi-benzil
(Z)-(1S,3S)-3-(2-clor-3,3,3trifluor-propenil)-2,2dimetilciclopropan
carboxilat

810 g/kg

1.01.2002 31.12.2015 Pot fi omologate doar utilizările ca insecticid.
La luarea deciziei în conformitate cu principiile
uniforme, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— siguranței operatorului;
— impactului potențial asupra organismelor
acvatice și artropodelor nețintă, inclusiv
albinele, și să se asigure că în condițiile de
omologare sunt incluse, dacă este cazul,
măsuri de reducere a riscului;
— reziduurilor din alimente și, în special,
efectelor acute ale acestora. Data finalizării
raportului de evaluare în cadrul Comitetului
Permanent pentru Sănătatea Plantelor:
19.10.2000.

13. Fenhexamid
Nr. CAS:
126833-17-8
Nr. CIPAC: 603

N-(2,3-diclor-4-hidroxifenil)1-metilciclohexan
carboxamidă

≥ 950 g/kg

1.06.2001 31.12.2015 Pot fi omologate doar utilizările ca fungicid.
La luarea deciziei în conformitate cu principiile
uniforme, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită impactului potențial
asupra organismelor acvatice și să se asigure
că în condițiile de omologare sunt incluse,
dacă este cazul, măsuri de reducere a riscului.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 19.10.2000.

14. Amitrol
Nr. CAS: 61-82-5
Nr. CIPAC: 90

H-[1,2,4]-triazol-3-il amină

900 g/kg

1.01.2002 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme se
vor lua în considerare concluziile raportului de
evaluare pentru amitrol, în special apendicele I
și II din acesta, așa cum au fost finalizate în
cadrul Comitetului Permanent pentru
Sănătatea Plantelor, la 12 decembrie 2000.
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În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— protecției operatorilor;
— protejării apei freatice în zonele vulnerabile,
în special la utilizările pe suprafețe necultivate;
— protejării artropodelor benefice;
— protejării păsărilor
și mamiferelor
sălbatice. Utilizarea amitrolului în sezonul de
reproducere poate fi autorizată numai dacă o
evaluare adecvată a riscului a demonstrat că
nu există niciun impact inacceptabil și atunci
când condițiile de omologare includ, dacă
este cazul, măsuri de reducere a riscului.
15. Diquat
Nr. CAS:
2764-72-9
(ion), 85-00-7
(dibromură)
Nr. CIPAC: 55

Ion 9,10-dihidro-8a, 10adiazoniafenantren
(dibromură)

950 g/kg

1.01.2002 31.12.2015 Pe baza informațiilor disponibile în prezent
pot fi omologate numai utilizările ca erbicid în
tratamente terestre și ca desicant.
Utilizarea în combaterea buruienilor acvatice
nu va fi autorizată.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru diquat, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Sănătatea Plantelor la
12 decembrie 2000.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— impactului potențial asupra organismelor
acvatice și să se asigure că în condițiile de
omologare sunt incluse, dacă este cazul,
măsuri de reducere a riscului;
— siguranței operatorului în cazul utilizării
neprofesionale și să se asigure că în condițiile
de omologare sunt incluse, dacă este cazul,
măsuri de reducere a riscului.

16. Piridat
Nr. CAS:
55512-33.9
Nr. CIPAC: 447

6-clor-3-fenil-piridazin-4-il
S-octil tiocarbonat

900 g/kg

1.01.2002 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru piridat, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Sănătatea Plantelor la
12 decembrie 2000. În această evaluare
globală, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării apei freatice;
— impactului potențial asupra organismelor
acvatice și să se asigure că în condițiile de
omologare sunt incluse, dacă este cazul,
măsuri de reducere a riscului.

985 g/kg

1.01.2002 31.12.2015 Pot fi omologate doar utilizările ca fungicid.
Tratamentele foliare nu sunt autorizate.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru tiabendazol, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului

17. Tiabendazol
2-tiazol-4-il-1HNr. CAS: 148-79-8 benzimidazol
Nr. CIPAC: 323
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Permanent pentru Sănătatea Plantelor la
12 decembrie 2000.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită protejării organismelor
acvatice și a celor care trăiesc în sedimente și
să se asigure că în condițiile de omologare
sunt incluse, atunci când este cazul, măsuri
de reducere a riscului.
Trebuie implementate măsuri adecvate de
reducere a riscului (de exemplu, depurarea
cu pământ de diatomee sau cărbune activat)
pentru a proteja apele de suprafață de
contaminarea la niveluri inacceptabile, prin
intermediul apelor reziduale.
18. Paecilomyces
fumosoroseus
Tulpina Apopka
97, PFR 97 sau
CG 170,
ATCC20874

Nu se aplică

Absența
1.07.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca insecticid.
metaboliților
Fiecare mediu de fermentație trebuie verificat
secundari
prin metoda lichid cromatografiei de înaltă
trebuie
performanță pentru a garanta că nu sunt
verificată în
prezenți metaboliți secundari.
fiecare
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
mediu de
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
fermentație
Plantelor: 27 aprilie 2001.
prin metoda
lichid
cromatografiei de înaltă
performanță

19. DPX KE 459
(flupirsulfuronmetil)
Nr. CAS: 14474054-5
Nr. CIPAC: 577

Sare monosodică de 2(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il
carbamoil sulfamoil)-6triflurometil-nicotinat

903 g/kg

1.07.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
La luarea deciziei în conformitate cu principiile
uniforme, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită protejării apei freatice.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 27 aprilie 2001.

20. Acibenzolar-Smetil
Nr. CAS:
135158-54-2
Nr. CIPAC: 597

Esterul S-metilic al acidului
benzo[1,2,3] tiadiazol-7carbotioic

970 g/kg

1.11.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca stimulator
vegetal.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 29 iunie 2001.

21. Ciclanilidă
Nr. CAS:
113136-77-9
Nr. CIPAC: 586

Nu este disponibil

960 g/kg

1.11.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizări ca regulator
de creștere a plantelor.
Conținutul maxim de impuritate 2,4dicloranilină (2,4-DCA) în substanța activă,
așa cum este fabricată, trebuie să fie 1 g/kg.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 29 iunie 2001.

22. Fosfat feric
Nr. CAS:
10045-86-0
Nr. CIPAC: 629

Fosfat feric

990 g/kg

1.11.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizări ca
moluscocid.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 29 iunie 2001.

23. Pimetrozină
Nr. CAS:
123312-89-0
Nr. CIPAC: 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-il
metilen)amino]-4,5-dihidro2H-[1,2,4]-triazin-3 onă

950 g/kg

1.11.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizări ca insecticid.
La luarea deciziei în conformitate cu
principiile uniforme, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită protejării organismelor acvatice.
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Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 29 iunie 2001.
24. Piraflufen-etil
Nr. CAS:
129630-19-9
Nr. CIPAC: 605

Etil 2-clor-5-(4-clor-5difluor-metoxi-1-metil-pirazol3-il)-4-fluor fenoxiacetat

956 g/kg

1.11.2001 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizări ca erbicid.
La luarea deciziei în conformitate cu
principiile uniforme, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită protejării algelor și plantelor
acvatice și trebuie să aplice, dacă este cazul,
măsuri de reducere a riscului.
Data finalizării raportului de evaluare în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor: 29 iunie 2001.
1.07.2002 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru glifosat, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Sănătatea Plantelor la
29 iunie 2001.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită protejării apei freatice din
zonele vulnerabile, în special cu privire la
utilizările pe suprafețe necultivate.

25. Glifosat
Nr. CAS:
1071-83-6
Nr. CIPAC: 284

N-(fosfonometil)-glicină

950 g/kg

26. Tifensulfuron-metil
Nr. CAS:
79277-27-3
Nr. CIPAC: 452

Metil 3-(4-metoxi-6-metil1,3,5-triazin-2-il-carbamoilsulfamoil) tiofen-2carboxilat

960 g/kg

1.07.2002 31.12.2011 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru tifensulfuronmetil, în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în cadrul
Comitetului Permanent pentru Sănătatea
Plantelor la 29 iunie 2001.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— protejării apei freatice;
— impactului asupra plantelor acvatice și să
se asigure ca în condițiile de omologare sunt
incluse, dacă este cazul, măsuri de reducere
a riscului.

27. 2,4-D
Nr. CAS:
94-75-7
Nr. CIPAC: 1

Acid (2,4-diclorfenoxi)
acetic

960 g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme vor
fi luate în considerare concluziile raportului de
evaluare pentru 2,4-D, în special apendicele I
și II din acesta, așa cum au fost finalizate în
cadrul Comitetului Permanent pentru
Sănătatea Plantelor la 2 octombrie 2001.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— protejării apei freatice, atunci când
substanța activă este aplicată în regiuni cu sol
vulnerabil și/sau condiții climatice vulnerabile;
— absorbției dermale;
— protejării artropodelor nețintă și să se asigure
că în condițiile de omologare sunt incluse, dacă
este cazul, măsuri de reducere a riscului.
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28. Izoproturon
Nr. CAS:
34123-59-6
Nr. CIPAC: 336

1)

3

3-(4-izopropilfenil)
-1,1-dimetil uree

4

970 g/kg

5

6

7

1.01.2003 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru izoproturon, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Sănătatea Plantelor la
7 decembrie 2001. În această evaluare
globală, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării apei freatice, atunci când
substanța activă este aplicată în regiuni cu sol
vulnerabil și/sau condiții climatice vulnerabile
sau la doze de utilizare mai mari decât cele
specificate în raportul de evaluare și trebuie
să se aplice, dacă este cazul, măsuri de
reducere a riscului;
— protejării organismelor acvatice și să se
asigure că în condițiile de omologare sunt
incluse, dacă este cazul, măsuri de reducere
a riscului.”

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.

3. Numerele curente 30—39 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

„30 Iprovalicarb
. Nr. CAS:
140923-17-7
Nr. CIPAC: 620

Izopropilester al acidului
{2-metil-1-[1-(4-metil
fenil)etil carbonil] propil}carbamic

31. Prosulfuron
Nr. CAS:
94125-34-5
Nr. CIPAC: 579

1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5triazin-2-il) -3-[2-(3,3,3trifluor-propil)-fenil sulfonil]
-uree

950 g/kg
(specificație
provizorie)

1.07.2002 31.12.2015 Pot fi omologate numai utilizările ca fungicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru iprovalicarb, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 26 februarie 2002.
În această evaluare globală:
— specificațiile materialului tehnic, așa cum a
fost fabricat, trebuie să fie confirmate și
susținute de date analitice corespunzătoare.
Materialul de testare utilizat în dosarul
toxicologic trebuie să fie verificat și comparat
cu specificațiile substanței tehnice;.
— Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită protecției
operatorilor.

950g/kg

1.07.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru prosulfuron, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 26 februarie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie:
— să analizeze cu atenție riscul pentru
plantele acvatice, dacă substanța activă se
aplică în imediata apropiere a apelor de
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suprafață. Dacă este cazul, trebuie să se
aplice măsuri de reducere a riscului;
— să acorde o atenție deosebită protejării
apei freatice, atunci când substanța activă se
aplică în regiunile cu sol vulnerabil și/sau
condiții climatice vulnerabile.
Dacă este cazul, se vor aplica măsuri de
reducere a riscului.
32. Sulfosulfuron
Nr. CAS:
141776-32-1
Nr. CIPAC: 601

1-(4,6-dimetoxi pirimidin-2il) -3-[2-etansulfonil-imidazol
[ 1,2-α] piridin] sulfonil] uree

980 g/kg

1.07.2002 31.12.2015 Se pot omologa doar utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru sulfosulfuron, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 26 februarie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— protejării plantelor acvatice și algelor. Dacă
este cazul, trebuie aplicate măsuri de
reducere a riscului;
— protejării apei freatice, atunci când
substanța activă se aplică în regiuni cu sol
vulnerabil și/sau condiții climatice vulnerabile.

33. Cinidon-etil
Nr. CAS:
142891-20-1
Nr. CIPAC: 598

(Z)-etil 2-clor-3-[2-clor-5(ciclohex-1 -enă-1,2dicarboximid)-fenil] acrilat

940g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru cinidon-etil, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— potențialului de contaminare a apei
freatice, atunci când substanța activă se
aplică în regiuni cu sol vulnerabil (de
exemplu, soluri cu pH neutru sau bazic)
și/sau condiții climatice vulnerabile;
— protejării organismelor acvatice.
Dacă este cazul, condițiile de omologare
trebuie să includă măsuri de reducere a
riscului.

34. Cihalofop-butil
Nr. CAS:
122008-85-9
Nr. CIPAC: 596

Butil-(R)-2-[4(4-cian-2-fluorfenoxi)fenoxi] propionat

950g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru cihalofop-butil,
în special apendicele I și II din acesta, așa
cum au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să analizeze cu
atenție impactul potențial:
— al tratamentelor avio asupra organismelor
nețintă și, în special, asupra speciilor
acvatice. Dacă este cazul, condițiile de
omologare trebuie să includă restricții sau
măsuri de reducere a riscului;
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— al aplicărilor terestre asupra organismelor
acvatice din orezării. Dacă este cazul,
condițiile de omologare trebuie să includă
măsuri de reducere a riscului.
35. Famoxadon
Nr. CAS:
131807-57-3
Nr. CIPAC: 594

3-anilin-5-metil-5-(4fenoxifenil)-1,3-oxazolidin2,4-dionă

960 g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru famoxadon, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— riscului cronic potențial pentru râme al
substanței active sau metaboliților săi;
— protejării organismelor acvatice și să se
asigure, dacă este cazul, că în condițiile de
omologare sunt incluse măsuri de reducere a
riscului;
— protejării operatorilor.

36. Florasulam
Nr. CAS:
145701-23-1
Nr. CIPAC: 616

2’,6’,8-trifluor-5-metoxi[1,2,4]-triazol [1,5-c]
pirimidin-2-sulfonanilidă

970 g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru florasulam, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție
deosebită
potențialului
de
contaminare a apelor freatice, atunci când
substanța activă se aplică în regiuni cu sol
vulnerabil și/sau condiții climatice vulnerabile.
Dacă este cazul, condițiile de omologare trebuie
să includă măsuri de reducere a riscului.

37. Metalaxyl-M
Nr. CAS:
70630-17-0
Nr. CIPAC: 580

Metil (R)-2-{[2,6dimetilfenil)metoxi-acetil]
amino} propionat

910 g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru metalaxil-M, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală trebuie să se
acorde o atenție deosebită potențialului de
contaminare a apelor freatice de către
substanța activă sau produșii săi de
degradare CGA 62826 și CGA 108906, atunci
când substanța activă se aplică în regiuni cu
sol vulnerabil și/sau condiții climatice
vulnerabile. Dacă este cazul, condițiile de
omologare trebuie să includă măsuri de
reducere a riscului.

38. Picolinafen
Nr. CAS:
137641-05-5
Nr. CIPAC: 639

4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-mtolil)oxi] picolin anilidă

970 g/kg

1.10.2002 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru picolinafen, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 19 aprilie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
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39. Flumioxazin
Nr. CAS:
103361-09-7
Nr. CIPAC: 578

1)

3

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3oxo-4-prop-2-inil-2H -1,4benzoxazin-6-il) ciclohex-1enă-1,2-dicarboximidă

4

960 g/kg

5

6

7

Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită protejării organismelor
acvatice. Dacă este cazul, condițiile de
omologare trebuie să includă măsuri de
reducere a riscului.
1.01.2003 31.12.2015 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Pentru implementarea principiilor uniforme
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru flumioxazin, în
special apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în cadrul Comitetului
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animalelor la 28 iunie 2002.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să analizeze cu
atenție riscul pentru plantele acvatice și alge.
Dacă este cazul, condițiile de omologare
trebuie să includă măsuri de reducere a
riscului.”

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.

4. La numărul curent 2971, tetraconazol, în coloana „Prevederi specifice” (coloana a șaptea), partea A se
înlocuiește cu următorul text:
„Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.”
5. Numărul curent 305, 2-fenil fenol, se modifică și va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

„305. 2-fenil fenol
(inclusiv sărurile
sale, cum ar fi
sarea de sodiu)
Nr. CAS 90-43-7
Nr. CIPAC 246

Bifenil-2-ol

≥ 998 g/kg

1.01.2010 31.12.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca fungicid
după recoltare, în mediu închis.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi
luate în considerare concluziile raportului de
evaluare cu privire la 2-fenil fenol, în special
apendicele I și II din acesta, așa cum au fost
finalizate în Comitetul Permanent pentru
Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la
27 noiembrie 2009 și modificate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită:
— protecției operatorilor și lucrătorilor și să se
asigure că în condițiile de utilizare este
prevăzută folosirea echipamentelor de
protecție individuală corespunzătoare;
— stabilirii de practici corespunzătoare pentru
gestionarea deșeurilor, astfel încât să se
elimine restul de soluție rămas după aplicare,
inclusiv apa de clătire a sistemului de stropire
și a altor sisteme de aplicare.
Atunci când Comisia Națională de Omologare
a Produselor de Protecție a Plantelor permite
eliminarea apelor reziduale în rețeaua de
canalizare, se va asigura că se realizează
evaluarea riscului local.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se asigură
că notificatorul prezintă Comisiei Europene:
— informații suplimentare privind riscurile de
depigmentare a pielii lucrătorilor și
consumatorilor datorită unei posibile expuneri
la metabolitul 2-fenil hidrochinonă (PHQ)
prezent pe coaja citricelor;
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— informații suplimentare pentru a confirma
că metoda analitică aplicată în studii de
reziduuri cuantifică în mod corect reziduurile
de 2-fenil fenol, 2-fenil hidrochinonă (PHQ) și
conjugații acestora.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se asigură
că notificatorul transmite Comisiei Europene
aceste informații până la 31 decembrie 2011.
În plus, Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se asigură
că notificatorul prezintă Comisiei Europene
informații suplimentare pentru a confirma
nivelurile de reziduuri care apar în urma
tehnicilor de aplicare, altele decât acelea din
camerele de stropire.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se asigură
că notificatorul transmite Comisiei Europene
aceste informații până la 31 decembrie 2012.”
1)

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanței active sunt oferite în raportul de evaluare.

6. În Lista cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
se introduce un număr curent nou, respectiv numărul curent 313, cu următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

„313. FEN 560 (denumit, Nu se aplică.
de asemenea,
schinduf sau
pudră din semințe
de schinduf)
Nr. CAS
Nu există.
Nr. CIPAC
Nu există.
Substanța activă
se prepară din
pudră din semințe
de Trigonella
foenum-graecum
L. (schinduf)

1)

Pudră din semințe
de schinduf 100%,
fără aditivi și fără
extracție, sămânța
fiind de o calitate
corespunzătoare
pentru consumul
uman.

1.11.2010 31.10.2020 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca generator
de mecanisme de apărare ale culturii.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi
luate în considerare concluziile raportului de
evaluare cu privire la FEN 560 (pudră de
schinduf), în special apendicele I și II din
acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală la 11 mai 2010.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor de
Protecție a Plantelor trebuie să acorde o
atenție deosebită riscului pentru operatori,
lucrători și trecători.
Condițiile de omologare trebuie să includă
măsuri de reducere a riscului, după caz.”

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului
din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene
(JOCE), seria L, nr. 230 din 19 august 1991:
— Directiva Comisiei 2010/81/UE din 25 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce
privește extinderea utilizării substanței active 2-fenil fenol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din
26 noiembrie 2010;
— Directiva Comisiei 2010/82/UE din 29 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce
privește extinderea utilizării substanței active tetraconazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 313 din
30 noiembrie 2010;
— Directiva Comisiei 2010/42/UE din 28 iunie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii
FEN 560 (pudră din semințe de schinduf) ca substanță activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 161 din
29 iunie 2010;
— Directiva Comisiei 2010/77/UE din 10 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința
datelor de expirare pentru includere în anexa I a anumitor substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 293 din 11 noiembrie 2010.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 291/2010
privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse
supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 291/2010
privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor
de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată
din 7 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.”
2. Anexa nr. 1 „Componența Comisiei pentru autorizarea
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate” se
modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
3. La anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare și
funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate”, articolul 3 va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Comisia funcționează în prezența tuturor
membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza
desemnării realizate în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
(2) Lucrările Comisiei vor fi conduse de președintele
acesteia, care conduce și coordonează întreaga activitate a
Comisiei. În cazul în care președintele Comisiei lipsește, acesta

este înlocuit de un alt membru delegat, care exercită toate
atribuțiile președintelui, conform ordinului.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii de
produse supuse accizelor armonizate — persoane juridice,
asociații familiale, persoane fizice autorizate și întreprinderi
individuale — care desfășoară pe teritoriul României activitățile
prevăzute la titlul VII «Accize și alte taxe speciale» și titlul VIII
«Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și
circulației unor produse accizabile» din Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare, precum și la art. 234
alin. (5) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.”
4. La anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puțin jumătate
plus unu din numărul total al membrilor, care vor fi validate prin
semnarea de către toți membrii prezenți în mod direct sau în
baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a
procesului-verbal în care sunt menționate acestea. Membrii
Comisiei pot vota «pentru», «împotrivă» sau se pot abține de la
vot.”
5. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma
„vicepreședinte” se înlocuiește cu sintagma „un alt
membru delegat”.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 13 mai 2011.
Nr. 1.993.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 291/2010)

COMPONENȚA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
1. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare
Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor —
membru președinte
2. Directorul Direcției de legislație în domeniul accizelor din
cadrul Ministerului Finanțelor Publice — membru
3. Directorul general al Direcției generale management al
domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice — membru
4. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală — membru
5. Directorul general al Direcției generale de informații fiscale
din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală — membru
6. Directorul general al Direcției generale de reglementare a
colectării creanțelor bugetare din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală — membru

7. Directorul Direcției de autorizări din cadrul Autorității
Naționale a Vămilor — membru
NOTĂ:

În situația în care președintele absentează de la lucrările
comisiei, acesta va desemna în scris un președinte de ședință
din rândul membrilor titulari prezenți, care va exercita toate
atribuțiile președintelui conform ordinului, precum și pe cele care
derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca
președinte de ședință nu va putea transfera delegarea.
În cazul absenței unuia dintre membri, la lucrările comisiei
va participa persoana desemnată în scris de acesta, persoană
care provine din structura coordonată de membrul titular, care îi
va prelua atribuțiile și dreptul de vot și care nu are calitatea de
membru titular.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
Cristina-Gabriela F. Popescu
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