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                                                             Nr.1434/O/14.10.2020 
Campanie de informare privind demararea instruirii inițiale a utilizatorilor 

profesioniști ,distribuitorilor și consilierilor în scopul utilizării durabile a 

produselor de protecție a plantelor.    
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Natională Fitosanitară anunță că va desfășura cursuri 

de instruire inițială care se adresează utilizatorilor profesioniști ,distribuitorilor și consilierilor ,în conformitate cu 

prevederile art.5 alin.(1) din OUG nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării 

durabile a produselor de protecție a plantelor. 

Avănd  în  vedere că instruirea este o obligație a fiecărui stat membru al Uniunii Europene,din care face parte și 

România ,utilizatorii de produse de protecție a plantelor din sectorul agricol (producătorii agricoli ) și sectorul 

neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile ,zone forestiere ,zone industriale),prestatorii de 

servicii  care utilizează aceste produse în cadrul activității profesionale ,distribuitorii ,inclusiv angrosiști,vănzători 

cu amănuntul ,vănzători și furnizori de produse de protecție a plantelor ,consilierii care oferă consultanță în ceea 

ce privește gestionarea integrată a organismelor dăunătoare și utilizarea corectă a produselor de protecție a 

plantelor ,sunt rugați să se înscrie la sediul oficiului fitosanitar de pe raza județului în care își desfășoară 

activitatea respectiv OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN. 

Documentele necesare înscrieri sunt: 
-CERERE -TIP DE ÎNSCRIERE 

-COPIE BULETIN/CARTE DE IDENTITATE 

-COPIE DIPLOMĂ DE STUDII:MEDII/SUPERIOARE,PENTRU UTILIZATORII PROFESIONIȘTI. 

                                                      :MEDII//SUPERIOARE ÎN DOMENIUL AGRICOL CU 

SPECIALIZĂRILE AGRICULTURĂ,HORTICULTURĂ ȘI INGINERIE ECONOMICĂ ÎN 

AGRICULTURĂ- DOMENIUL BIOLOGIC,BIOCHIMIC SAU SILVIC PENTRU DISTRIBUITORI. 

                                                      :SUPERIOARE ÎN DOMENIUL AGRICOL/HORTICOL PENTRU 

CONSILIERI. 

 

ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CURS ,DUPĂ SUSȚINEREA UNUI TEST GRILĂ ȘI PROMOVAREA 

ACESTUIA ,BENEFICIARII PRIMESC UN CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ 

DOBĂNDIT PRIN INSTRUIRE CARE ATESTĂ DOBĂNDIREA UNOR CUNOȘTINȚE NECESARE 

PRIVIND TEMELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR.1 DIN ORDINUL MENȚIONAT ,ÎN FUNCȚIE DE 

ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FIECĂRUIA. 

 

În funcție de înscriere și formarea grupelor  solicitanții vor fi notificați cu data începerii cursurilor. 

Pentru informații suplimentare persoane de contact : RĂDULESCU MARIANA-0744264302 ,0787605280. 

                                                                                   : CÎRCIUMARU ILENUȚA-0752480182 

În această perioadă cursurile se desfășoară on-line . 
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