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Cultura cartofului este susceptibila de a fi
infestata cu numeroase organisme de
carantina, organisme reglementate care nu
sunt de carantina (ORNC ) si cele prevazute
in Decizii, in Romania/ Uniune si, din acest
motiv, este supusa unei monitorizari fitosanitare
intense.
Se monitorizează - cartoful pentru sămânţă, consum şi prelucrare
industrială.
- apele de suprafata ( rauri, santuri, lacuri,
iazuri, balti etc - Rs
- buruiana Solanum dulcamara - Rs

Baza legală
1-OG nr 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de
carantină dăunătoare plantelor și produselor vegetal, modificata si completata prin
2- OUG nr 201/208:
3-HG 563/2007 cu modif si complet ulterioare
4- OM 580/2007 privind procedura de inregistrare a producatorilor si importatorilor de de plante
produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia
5-OM 698/2007 ce transpune Directiva Comisiei 93/50/CEE privind procedura de inregistrare a
producatorilor unor plante ce nu sunt prevazute in partea A a anexei nr V la HG 563/2007 sau a
depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie.
6- Ordinul 586/2007 ce trasnpune Directiva Consiliului 98/57/CEE amendata de Directiva comisiei
2006/63/CE de combatere a bacteriei R.solanacearum.
7- Ordinul 912/2004 cu modificarile si completarile ulterioare care tanspune Directiva Consiliului
93/85/CEE amendata de Directiva Comisiei 2006/56/ CE de combatere a bacteriei C.m. Sepedonicus.
8- Ordinul 653/2006 ce transpune Directiva Consiliului 69/464/ CEE de combatere a ciupercii S.
endobioticum
9-Ordinul 139/ 2000 ce transpune Directiva Consiliului 2007/33/CE provind controlul nematozilor cu
chisti ai cartofului
10-Ordinul 1501/2013 provind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
11- Ordinul nr 261/2020 pentru modif si completarea OM 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru
prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare si din
domeniul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor
12- Decizia 2012/ 2019/ UE de recunoastere a serbiei ca fiind indemna de Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus

13-Decizia 2015/119/UE de recunoastere a Bosniei si Hertegovinei ca fiind indemna de Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus
14- Decizia 2012/ 270/Ce privind masurile de urgenta pentru prevenirea intoducerii si raspandirii in Uniune a speciilor
Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita si Epitrix tuberis, cu modificarile si completarile ulterioare.
15- Decizia 2011/ 787/ UE de autroizare s statelor membre in vederea adoptarii proizorii a unor masuri urgente
impotriva raspandirii Ralstonia solanacearum provenind din Egipt.
16- Decizia 2008/86/ CE privind modificarea apendicelor anexei 4 din decizia nr 1/2008 a comitetului mixt pentru
agricultura constituit prin acordul dintre comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind comertul de produse
agricole
17-Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor
18- Regulamentul (UE ) 2019/2072 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de
protecție împotriva organismelor dăunale ătoare plantelor
19-Regulamentul (UE ) 2017/625 privind controalele oficiale si alte activitati oficiale efectuate pentru a asigura
aplicarea legislatiei privind alimentele si furajele, a normelor privind sanatatea animalelor, sanatatea plantelor si
produsele de protectie a .
20- Regulamentul ( UE ) 2019/plantelor2013 privind notificarea prealabila a transporturilor de anumite categori
de animale si de marfuri care intra in Uniune .
21- Regulamnetul ( UE ) 2019/1715 de stabilire a normelor privind functionarea sistemului de gestionare a
informatiilor pentru conntroalele oficiale si a componentelor sistematice ale acestuia ( ,, regulamentul IMSOC'')
22-Regulamentul ( UE) 2019/2130 de instituire a unor norme detaliate privind operatiunile care treie efectuate in
timpul si in urma controalelor documentare de identitate si fizice asupra animalelor si bunurilor care fac obiectul
controalelor oficiale la posturile de inspectie la frontiera .
23-Instructiuni de prelevare a probelor de plante, produse vegetalte obiecte conexe elaborate de Laboratorul
National Fitosanitar
24- Programul de monitorizare fitosanitară a organismelor de carantină dăunătoare cartofului- campania
agricola 2020-2021

Organismele de carantina care fac obiectul unei monitorizări
specifice culturii cartofului sunt urmatoarele:
Bacterii: Rolstonia solanacearum (R. solanacearurn) care provoacă putregaiul
brun si Clavibacter michigonensis ssp. sepedonicus (C. m. sepedonicus) care
provoacă putregaiul inelar
Nematozi: Globodera pallida si Globodera rostochiensis (G. pallida si G.
Rostochiensis), Meloidogyne chitwoodi și Meloidogyne follax (M. chitwoodi și M.
fallax), Ditylenchus destructor (D. Destructor);
Ciuperci:Synchytrium endobloticum (S. Endobioticum);
Virusuri şi organisme similare: Potato stolbur mycoplasm (stolbur), Potato
spindle tuber viroid (PSTVd) organism prezent in Europa.
Insecte: Epitrix cucumeris, Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita şi Epitrix tuberis,
Tecia solanivora (Povolný) [TECASO] .

INREGISTRAREA LA OFICIUL FITOSANITAR JUDETEAN

Producatorii de cartof pentru sămânţă
• art 65 si 66 din Regulamentul ( UE ) 2016/2031
Art. 7 alin.(8) din H.G. nr.563/2007
•

O.M. nr.580/2007
Producatorii de cartof pentru consum

art 65 si 66 din Regulamentul ( UE ) 2016/2031
O.M. nr.698/2007
Suprafata minima 0,5 ha

Conform ORDINULUI nr. 580 din 13 iulie 2007 producătorii, depozitele colective,
centrele de expediere, o altă persoană sau importatorii( PDCIA) vor înainta o cerere
organismului oficial responsabil, respectiv oficiul fitosanitar judetean în a cărei rază
teritorială îşi desfăşoară activitatea, pentru înregistrarea în registrul oficial, conform
procedurii de înregistrare si în copie, următoarele documente:
a)actul constitutiv*);
b)certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului*);
c) în cazul seminţelor şi materialului săditor, autorizaţia de producere, prelucrare
sau comercializare, după caz, eliberată de autorităţile de specialitate teritoriale;
d)codul fiscal*);
e) în cazul producătorilor, titlul de folosinţă (proprietate, arendă, închiriere etc.),
schiţa de amplasare a culturilor, suprafaţa pe fiecare cultură, specificarea plantei
premergătoare pentru fiecare cultură şi alte detalii (irigat, asolament etc.).
* numai in cazul persoanelor juridice

In urma înregistrării, oficiul fitosanitar judetean eliberează un
certificat de înregistrare, care se vizează anual.

ACTE NECESARE PENTRU VIZA ANUALA:

•

FIｪA DE ACTIVITATE

•

FIŞA DE PRODUCŢIE

•

AMPLASAREA CULTURILOR
•

SCHIŢA PARCELELOR

Conform Ord. 261/2020 incepand cu anul 2020 inregistrarea si
viza anuala sunt gratuite.

AVANTAJELE INREGISTRARII
* monitorizarea productiei interne , a circulatiei intracomunitare,
importului
* producătorii isi pot vinde producţia obţinută in Romania/ Uniunea
europeană cat si la export
( pentru export in tarile terte se va solicita si un certificat fitosanitar de export ) .

a) Monitorizarea importului, exportului
si circulatiei intracomunitare
1) In cazul importului tuberculii de cartof trebuie sa respecte:
●

●

●

exigentele specifice conform prevederilor anexei VII din Regulamentul ( UE
) 2019/2072.
in cazul tuberculilor de Solanum tuberosum destinati plantarii si Ordinul nr.
34 din 7 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi
materialului săditor in cazul cartofului
Controalele fitosanitare si prelevarea de probe la import/export/circulatie
intracomunitara se face conf Ordinului 1501/2013 privind stabilirea
procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

2. EXPORTUL TUBERCULILOR DE CARTOF

Agentii economici care exporta plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt
obligati:
•Să informeze înainte de începerea derulării acestor operaţiuni asupra exigenţelor
fitosanitare, impuse prin legislaţia fitosanitară în vigoare de către organizaţia naţională
de protecţia plantelor din ţara de destinaţie.
Agentii economici care desfasoara export de plante, produse vegetale sau articole
reglementate trebuie sa fie inregistrati la Oficiul Fitosanitar in judetul unde isi
desfasoara activitatea.
•Să solicite în scris OF judetean efectuarea controlului fitosanitar în vedrerea eliberării
certificatului fitosanitar
* inspectia in vederea eliberarii certificatului fitosanitar se taxeaza conform
261/2020
*incepand cu anul 2020 inregistrarea ca exportator este gratuita.

Ord.

3) circulația intracomunitara
A) din Romania spre tarile UE

* tuberculi destinati plantarii circula cu Pasaport Fitosanitar CE eliberat de ITCSMS
Vrancea- filiala Bacau pe baza unui PV de eliberare a PF/ PFI emis de Oficiul Fitosanitar, in
urma neconfirmarii ORC/ ORNC pe baza buletinelor de analiza de la Laboratorul Central
Fitosanitar la probele de tuberculi cartof destinati plantarii analizate.
* tuberculi destinaţi consumului şi industrializării – circulă cu Numar de înregistrare eliberat
de OFBacau in urma neconfirmarii Rs si Cms in buletinele de analiza emise de Laboratorul
Central Fitosanitar

B) din tarile UE spre Romania
* tuberculi destinati plantarii circula cu Pasaport Fitosanitar CE

* tuberculi destinaţi consumului şi industrializării – circulă cu Numar de
înregistrare eliberat organismului oficial responsabil din tara de origine a UE
*Controalele fitosanitare si prelevarea de probe la import/export/circulatia
intracomunitara se face conf Ordinului 1501/2013 privind stabilirea procedurilor
pentru efectuarea controalelor fitosanitare

●

Prelevarea de probe si expedierea la
LNF pentru analize :

- In momentul prelevarii probelor se vor verifica toate
documentele care asigura trasabilitatea loturilor de cartofi: numele
statului membru, numele producatorului, factura, eticheta etc.
- o proba corespunde in mod obligatoriu unui singur lot. Daca
lotul depaseste 25 tone se va prelevare o proba pentru fiecare 25
tone.
- o proba este constituita din 200 tubercului prelevati la
intamplare, incluzand tuberculii care prezinta suspiciuni,
simptome sau aspect neobisnuit. Pentru fiecare prelevare se va
completa o fisa de inspectie.

b) Monitorizarea productiei interne
Suprafetele cultivate cu:
- cartof pentru sămânță vor fi monitorizate in proporție de 100%.
- cartof pentru consum aferente producătorilor inregistrați (suprafața totala > 0,5
ha indiferent de numărul parcelelor) vor fi monitorizate in proporţie de 100%,
- cartof pentru consum aferente producătorilor mici neinregistrati vor fi
monitorizate în proporție de peste 50%;
- cartof pentru industrializare vor fi monitorizate in proporție de peste 50%.

Exigentele specifice de carantina pentru
producatorii de cartof
* tuberculi destinati plantarii circula cu Pasaport Fitosanitar CE
eliberat de ITCSMS Vrancea- filiala Bacau pe baza unui PV de
eliberare a PF/ PFI emis de Oficiul Fitosanitar, in urma neconfirmarii
ORC/ ORNC pe baza buletinelor de analiza de la Laboratorul Central
Fitosanitar la probele de tuberculi cartof destinati plantarii analizate.
* tuberculi destinaţi consumului şi industrializării – circulă cu Numar
de înregistrare eliberat de OF Bacau, sub forma unei etichete .
Aceasta eticheta dovedeste ca tuberculii provin de la un producator
inregistrat si ca indeplinesc exigentele specifice impuse de ligislatia
fitosanitara in vigoare.
La comercializare, numărul de înregistrare va fi aplicat pe ambalaj sau, în cazul cartofilor vrac transportaţi
în cantităţi mari, pe vehiculul ce transportă tuberculii de cartof, pentru a dovedi că aceştia au fost cultivaţi de un
producător înregistrat oficial, , indicând că tuberculii sunt liberi de organisme de carantină - Synchytrium
endobioticum , Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, sau Ralstonia ssp.- condiție obligatorie pentru a putea
vinde marfa in piață, inclusiv la tarabă.

Informatiile cuprinse in eticheta
Producator
Numar de inregistrare
Mentionarea codului ISO al tarii (RO)
Denumirea botanica
Soiul
Cantitatea
Anul de productie
Data eliberarii
Nume si prenume/ semnatura inspector fitosanitar oficial
Stampila oficiului fitosanitar judetean

contravenții se pot aplica conform legislației în vigoare
(OG nr 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva
introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare
plantelor și produselor vegetale )
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