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Ref.: Campanie de informare privind demararea instruirii iniţiale a utilizatorilor profesionişti 
în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(l) din OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 
instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, 
prevederilor art. 13 din Ordinul ministrului agriculturii sî dezvoltarii rurale, ministrului 
mediului si ministrului sanatatii nr. 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si 
certificare în scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor, va comunicam ca 
Autoritatea Nationala Fitosanitara prin Oficiul Fitosanitar Prahova, organizeaza sesiuni de 
instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor pentru 
activitatea de utilizatori profesionisti. 

Avănd în vedere că instruirea este o obligaţie a fiecărui stat membru al Uniunii 
Europene, din care face parte şi România, utilizatorii de produse de protecţie a plantelor din 
sectorul agricol (producătorii agricoli ) şi sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de 
grupurile vulnerabile, zone forestiere, zone industriale), prestatorii de servicii care utilizează 
aceste produse în cadrul activităţii profesionale, sunt rugaţi să se înscrie la sediul Oficiului 
fitosanitar din loc. Ploiesti, str. Praga, nr. 7. 

Dosarul de înscriere trebuie sa contina: 

a) cerere - tip de înscriere ( se completeaza la sediul OF PH)
b) declaratie pe propria raspundere ca detin tehnica necesara dpdv informatic

(se completeaza la sediul OF PH) 
c) copie buletin / carte de identitate;
d) copie diploma de studii:

- medii/ superioare pentru utilizatorii profesionisti
e) documentul prin care se face dovada achitarii tarifului pentru eliberarea certificatului de

formare profesionala dobandit prin instruire ( OP sau mandat postal). 
Tariful este in valoare de 193,00 lei / sesiune conform HG nr. 23/2019 pentru aprobarea 

tarifului si a normelor metodologice. 
f) dosar din carton, de încopciat.



Mentionam ca sesiunea la care veti participa se va stabili la depunerea dosarului, o 
sesiune de curs dureaza 3 zile (cursul se desfasoara on-line), iar în a 4-a zi are loc sustinerea 
testului grila ( tot on-line). 

In urma participarii la curs, <lupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, 
beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire, care atesta 
dobandirea unor cunostinte necesare privind temele prevazute în anexa l din ordinul mentionat, 
in functie de rolurile si responsabilitatile fiecaruia. 

În funcţie de înscriere şi fmmarea grupelor, solicitanţii vor fi notificaţi cu data începerii 
cursurilor. 

Pentru informaţii suplimentare - persoane de contact: 

1. Gutu Oana - 0244 / 52319 l sau 0787604007

2. Stefan Mariana - 0244 / 523191

Coordonator, 
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