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CATRE,
PRIMARIA- toate
Autoritatea Natională Fitosanitară-Oficiul Fitosanitar Ilfov, asigură conform prevederilor legislaţiei in
vigoare si reglementarilor comunitare in domeniu, respectarea legislaţiei privind monitorizarea generală a
teritoriului si monitorizări specifice a mai multor organisme dăunatoare de carantină.
Avănd in vedere faptul că pe teritoriul comunei dumneavoastră se cultivă cartof de consum, vă informăm că toţi
producătorii de cartof de consum

cu o suprafaţă de peste 0,5 ha sunt obligaţi să se inregistreze la Oficiul

Fitosanitar Ilfov într-un registru oficial, conform prevederilor art.65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind
măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunatoare plantelor. Procedura de înregistrare este precizată in
art.66 al acestui regulament.
Pentru înregistrare sunt necesare următoarele:
- Carte de identitate,
- Act contitutiv (după caz);
- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (persoane juridice);
- Cod fiscal (persoane juridice);
- Titlul de folosinţă (proprietate, arendă, închiriere,etc.);
- Schiţa de amplasare a culturii, suprafaţa.
Vă facem cunoscut faptul că pentru înregistrare nu se percepe taxe.

Conform cerinţelor speciale pentru deplasarea pe teritoriul Uniunii/României tuberculii de cartof consum (pct.11
din Anexa VIII la Regulamentul {UE) 2019/2072) în mo~entul expedierii cartof~lui de consum pe teritoriul
Romăniei şi /sau in alt stat membru trebuie sa aibă: numarul de inregistrare aplicat pe ambalaj sau in cazul
cartofilor vrac, pe vehiculul care transporta tuberculi de cartof, pentru a se dovedi ca acestia au fost cultivati de
un producator inregistrat oficial sau provin din depozite comune inregistrate oficial sau din centre de expediere
localizate in zona de producţie, indicând că tuberculii sunt liberi de Ralstonia solanacearum si că au fost
respectate prevederile privind organismele daunatoare Synchytrium endobioticum, Clavibacter sepedonicus,
Globodera pallida si Globodera rostochiensis. ~

Conform O.G. nr. 136 din 31 augst 2000, cu modificările si completările ulterioare, privind măsurile de protecţie

îpotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale in
România, Art.16, ,,Se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export,
circulaţie intracomunitară, transport si comercializare a plantelor, produselor vegetale si a altor obiecte care nu
respectă exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară, precum şi nerespectarea/neaplicarea măsurilor
fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină."
Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi.
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