LEGISLATIA NOUA PENTRU
MATERIAL DE INMULTIRE
RO - UE

LEGISLATIA RO - 2016
•

Ordinul nr. 1412/28.05.2015 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea
Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în
vederea comercializării, certificarea calităţii şi
comercializarea cartofului pentru sămânţă/in vigoare de
la 01.01.2016

-Directiva 2013/63/UE a Comisiei din 17 decembrie 2013 de
modificare a anexelor I şi II la Directiva 2001/56/ CE a
Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile minime care trebuie
îndeplinite de cartofii de sămânţă şi de loturile de cartofi de
sămânţă,

LEGISLATIA RO - 2016
•

ORDIN Nr. 1.874/17 august 2015 privind modificarea
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si
normelor tehnice privind producerea in vederea
comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea
cartofului pentru samanta/ in vigoare 01.01.2016 /

-Directiva 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014
privind definirea claselor de cartofi de samanta de baza si
certificati de la nivelul Uniunii, precum si a conditiilor si
denumirilor aplicabile acestor clase si
- Directiva 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de
definirea conditiilor minime si a claselor Uniunii pentru
cartofii de samanta de prebaza

LEGISLATIA RO - 2016
•

•

Ordinul nr. 914/2016 privind aprobarea Schemei
selecției clonale la soiurile de viță-de-vie/in vigoare de
la 26.09.2016;
ORDIN nr. 92/ 14 ianuarie 2016 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea
seminţelor de cereale/in vigoare de la 1 iulie 2016/

- Directiva 2015/1955 a Comisiei din 29 octombrie 2015 de
modificare a anexelor I şi II la Directiva 66/402/CEE a
Consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale,
(standarde pentru hibrizii din specii de cereale paioase)

LEGISLATIA RO - 2016
•

ORDINUL nr. 215/15.02.2016 pentru
modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind
comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre/in vigoare de la 1
ianuarie 2017/

- Directiva 2016/11 a Comisiei din 5 ianuarie
2016 de modificare a anexei II la Directiva
2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre
( puritatea varietala la hibrizii de rapita)

LEGISLATIA RO - 2016
•

Ordinul nr. 884/2016 privind înregistrarea
furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor
care intră în domeniul de aplicare al Directivei
2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008
privind comercializarea materialului de înmulţire şi
plantare fructifer destinat producţiei de fructe/in
vigoare de la 01.01.2017/

- Directiva 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie
2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/ CE a
Consiliului în ceea ce priveşte înregistrarea furnizorilor
şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor,

LEGISLATIA RO - 2016
•

-

ORDINUL nr.772 /2016 privind cerinţele referitoare la
etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de
înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de
fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei
2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind
comercializarea materialului de înmulţire şi plantare
fructifer destinat producţiei de fructe/ in vigoare
01.01.2017/
Directiva 2014/96/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014
privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi
ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer
destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de
aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului;

LEGISLATIA RO - 2016
ORDINUL nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi
speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva
2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind
comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat
producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le
îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale
care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE/ in vigoare
de la 01.01.2017/
- Directiva 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere
în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce priveşte
cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere
menţionate în anexa 1 la directivă, cerinţele specifice pe care trebuie să
le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile
oficiale;

LEGISLATIA 2016-2017- Derogarea
Ordinul nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi
speciile de plante fructifere
•
Art. 33. Măsuri tranzitorii (D 2014/98/UE –Art.32)
Este permisă, până la 31 dec. 2022, comercializarea pe teritoriul
României, a MIPF produs din plante mamă Prebază, Bază şi Certificat
sau din material CAC care existau înainte de 1 ian. 2017 şi care au fost
certificate oficial; sau
îndeplinesc condiţiile pentru a fi
calificate drept material CAC înainte de 31 dec. 2022. La
comercializare, acest tip de MIPF este identificat printr-o trimitere la
prezentul articol pe etichetă şi printr-un document.
Concluzie:
-ultima campanie de vanzare pomi altoiti este toamna 2022,
altoiti vara 2021 sau iarna 2022. Plantele mama existente in 2016 se
desfiinteaza pana in tna 2021. (norme 2016)
- plante mama noi, conforme cu Ord.784/2016 , trebuie formate in
2017-2021


Standarde internationale- EPPO

European and Mediterranian Plant Protection Organisation

CERTIFICATION SCHEME

PATHOGEN-TESTED MATERIAL OF MALUS, PYRUS AND CYDONIA
-PM 4/27(1)

FOR ALMOND, APRICOT, PEACH AND PLUM -PM 4/30(1)

CHERRY- PM 4/29(1)

RUBUS - PM 4/10 (2)

RIBES - PM 4/9 (2)

VACCINIUM - PM 4/18(1)

STRAWBERRY - PM 4/11 (2)

HAZELNUT - PM 4/31(1)

Nursery requirements - PM 4/7(2) recommended requirements for establishments participating in certificat
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