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ORDIN nr. 648 din 19 septembrie 2006 -
privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă, a 
inspectorilor împuterniciţi să execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimaţie, a indicativului ştampilei şi 
a zonei de exercitare a acestei activităţi

EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006

Data intrării în vigoare 12-10-2006
Formă consolidată valabilă la data 13-11-2020
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-07-2008 până la data de 13-11-2020

-----------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006. Aceasta este forma 
actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 22 iulie 2008, cu 
modificările şi completările aduse de .ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.295/2006 al Direcţiei generale consolidarea proprietăţii, reforma 
structurilor de exploatare, îmbunătăţiri funciare şi conservarea solului şi al Direcţiei generale de inspecţii,
în baza prevederilor  privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a Hotărârii Guvernului nr. 716/2001
îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor  privind organizarea şi art. 4 alin. (1) pct. I, pct. 79 şi 85 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005
funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 2.003/2003 privind îngrăşămintele şi ale Legii de ratificare 
a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană nr. 157/2005,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Articolul 1
Se autorizează în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă laboratorul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Laboratorul Explozivi şi Tehnici de 
Împuşcare LETI aparţinând de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă - INSEMEX, precum şi laboratoarele oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene care sunt 
acreditate de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.
---------
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. art. I din ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
553 din 22 iulie 2008.

Articolul 2
(1) Se repartizează posturile care exercită inspecţia tehnică şi controlul fertilizanţilor, astfel:
a) la nivel central se repartizează două posturi în cadrul Direcţiei de inspecţii tehnice şi control în sectorul vegetal;
b) la nivel local se repartizează un număr de 42 de posturi, câte un post în cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură 

şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti;
c) în funcţie de volumul de activităţi în acest domeniu, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a 

municipiului Bucureşti pot suplimenta numărul de posturi aferent acestei activităţi prin redistribuire din numărul total 
de posturi existent la nivelul direcţiei.

--------
Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al  publicat în MONITORUL art. I din ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2008.

(2) În vederea prevenirii circulaţiei pe piaţă a unor îngrăşăminte neconforme privind calitatea, modul de ambalare şi 
etichetare, se efectuează controale oficiale, în depozitele fabricanţilor, importatorilor şi comercianţilor, de către 
inspectorii prevăzuţi la alin. (1).

Articolul 2^1
(1) Valabilitatea testului de rezistenţă la detonare pentru îngrăşăminte cu un procent mai mare de 28% azot este 

de 6 luni, în condiţiile respectării fişei tehnice de securitate a îngrăşământului. Testul de rezistenţă la detonare 
trebuie repetat ori de câte ori se repune în funcţiune instalaţia de prelucrare sau suferă modificări tehnologice pe 
fluxul de fabricaţie.
(2) Producătorii de îngrăşăminte chimice care produc îngrăşăminte cu un procent mai mare de 28% azot au 

obligaţia să preleve proba de îngrăşământ în prezenţa inspectorului împuternicit să efectueze controlul, în vederea 
trimiterii acesteia pentru efectuarea testului de rezistenţă la detonare.

--------
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Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. art. I din ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
553 din 22 iulie 2008.

Articolul 3
(1) Inspectorii autorizaţi pentru această activitate sunt funcţionari publici în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi 

dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sunt coordonaţi tehnic de Direcţia generală de inspecţii din 
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
(2) Inspectorii autorizaţi verifică permanent respectarea legislaţiei în vigoare privind conformitatea îngrăşămintelor, 

fiind autorizaţi să preleveze probe de îngrăşăminte din depozitele fabricanţilor, importatorilor şi comercianţilor, în 
vederea efectuării analizelor.

Articolul 4
(1) Costurile aferente analizelor chimice ale îngrăşămintelor se suportă de fabricanţi, importatori şi comercianţi, 

după caz.
(2) Nivelul tarifelor privind analizele chimice ale îngrăşămintelor se stabileşte de laboratoarele autorizate prin 

prezentul ordin, pe baza justificării elementelor de costuri, specifice fiecărei determinări.
--------
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al  publicat în MONITORUL art. I din ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2008.

Articolul 5
(1) Inspectorii verifică şi sesizările utilizatorilor de îngrăşăminte, în situaţia în care aceştia reclamă eventuale 

neconformităţi.
(2) Costurile aferente analizelor îngrăşămintelor, efectuate ca urmare a acestor sesizări, se suportă de persoana 

fizică sau juridică ce a făcut sesizarea.

Articolul 6
Inspectorii desemnaţi prin acest ordin vor fi dotaţi cu ştampile şi legitimaţii, pentru desfăşurarea activităţii de control 
la îngrăşăminte.

Articolul 7
Se aprobă modelele de ştampilă şi de legitimaţie ale inspectorilor autorizaţi, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Articolul 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 9
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Bucureşti, 19 septembrie 2006.
Nr. 648.

Anexa 1
-----
REPARTIZAREA TERITORIALĂ
a organismelor de control din cadrul Inspecţiei Tehnice
şi Controlul Fertilizanţilor
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──────────────────────────────────────────────────────

Nr.             Judeţul în care           Numărul

crt.        se exercită activitatea     de posturi

──────────────────────────────────────────────────────

  1.    Alba                                1

  2.    Arad                                1

  3.    Argeş                               1

  4.    Bacău                               1

  5.    Bihor                               1

  6.    Bistriţa-Năsăud                     1

  7.    Botoşani                            1

  8.    Braşov                              1

  9.    Brăila                              1

 10.    Buzău                               1

 11.    Caraş-Severin                       1

 12.    Călăraşi                            1

 13.    Cluj                                1

 14.    Constanţa                           1

 15.    Covasna                             1

 16.    Dâmboviţa                           1

 17.    Dolj                                1

 18.    Galaţi                              1

 19.    Giurgiu                             1

 20.    Gorj                                1

 21.    Harghita                            1

 22.    Hunedoara                           1

 23.    Ialomiţa                            1

 24.    Iaşi                                1

 25.    Maramureş                           1

 26.    Mehedinţi                           1

 27.    Mureş                               1

 28.    Neamţ                               1

 29.    Olt                                 1

 30.    Prahova                             1

 31.    Satu Mare                           1

 32.    Sălaj                               1

 33.    Sibiu                               1

 34.    Suceava                             1

 35.    Teleorman                           1

 36.    Timiş                               1

 37.    Tulcea                              1

 38.    Vaslui                              1

 39.    Vâlcea                              1

 40.    Vrancea                             1

 41.    Ilfov                               1

 42.    Bucureşti                           1

──────────────────────────────────────────────────────

---------
Anexa 1 a fost modificată de pct. 5 al  publicat în art. I şi înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 458 din 17 iulie 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2008.

Anexa 2
MODEL DE ŞTAMPILĂ
pentru inspectorii autorizaţi să efectueze controlul
pentru respectarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor
şi prelevarea de probe de îngrăşăminte,
în vederea analizării compoziţiei acestora
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Anexa 3
MODEL DE LEGITIMAŢIE
pentru inspectorii autorizaţi să efectueze controlul
pentru respectarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor
şi prelevarea de probe de îngrăşăminte,
în vederea analizării compoziţiei acestora
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│                                     │                                       │

│   MINISTERUL AGRICULTURII,          │ Posesorul prezentei legitimaţii este  │

│   PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII          │ autorizat să controleze aplicarea şi  │

│           RURALE                    │ respectarea legislaţiei în domeniul   │

│ Inspecţia de stat pentru controlul  │ îngrăşămintelor, să preleveze probe   │

│         îngrăşămintelor             │ de îngrăşăminte în vederea analizării │

│                                     │ compoziţiei acestora, să constate şi  │

│ ┌───────┐                           │ să aplice sancţiunile prevăzute de    │

│ │       │                           │ lege.                                 │

│ │       │ Legitimaţie de control    │                                       │

│ │       │ Nr. ......                │                                       │

│ │       │                           │                                       │

│ │       │                           │   ┌────────────────┬────────────────┐ │

│ └───────┘                           │   │                │                │ │

│                                     │   │                │                │ │

│ Numele ................             │   │  VIZAT 2007    │    VIZAT 2008  │ │

│ Prenumele .............             │   │                │                │ │

│ Legitimat cu B.I. (C.I.)            │   ├────────────────┼────────────────┤ │

│ seria ......, nr. ...........       │   │                │                │ │

│ având  funcţia de ...........       │   │                │                │ │

│ Indicativul ştampilei               │   │  VIZAT 2009    │    VIZAT 2010  │ │

│                                     │   │                │                │ │

│             Ministru,               │   │                │                │ │

│                                     │   └────────────────┴────────────────┘ │

│ Data emiterii ................      │                                       │

│                                     │                                       │

│                                     │                                       │

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

----


