
 
 ÎS ”Centrul de Stat pentru Atestarea şi 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar 
şi a Fertilizanţilor” al Republicii Moldova 

Str. Sarmizegetusa 16 A  
2032 Chisinau  
Republica Moldova 

Telefon: +373 22 639002 
Fax: : +373 22 639030 
 
Email: centrul@pesticide.md 
Pagina Internet: www.pesticide.md 

  
Cerere de omologare a fertilizantului   

Procedura de recunoaştere 
 

 
 

Când se va utiliza acest formular  
În cazul în care există solicitări pentru obţinerea omologării pentru un fertilizant (o primă 
omologare sau modificarea unei omologări deja existente) dacă produsul: 

• este marcat cu mențiunea ” ÎNGRĂȘĂMÂNT CE”  
• îndeplinește condițiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică ”Fertilizanți 

minerali. Cerințe esențiale”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268 din 26  aprilie 
2012 

• este înregistrat conform cerințelor naționale ale unui stat-membru al Uniunii Europene  
 
 

Modul de completare a acestui formular 
Vă rugăm să completaţi toate secţiunile, precum şi Anexa 1, după caz. 
În cazul în care este necesar de a adăuga rânduri sau tabele suplimentare, vă rugăm să le 
adăugaţi pe o foaie separată. 

Dacă aveţi întrebări cu privire la acest formular, vă rugăm să contactaţi  +373 22 551512 
 

 
Unde se va expedia acest formular  

Vă rugăm să expediaţi formularul completat cu toate informaţiile/datele relevante în atenţia 
Administratorului Centrului de Stat  la următoarea adresă electronică centrul@pesticide.md 
 
și un exemplar pe format hârtie la adresa poştală: 
Str. Sarmizegetusa 16 A  
MD 2032, mun. Chisinau 
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centrul@pesticide.


 
Detalii cu privire la solicitant/producător  
1 Solicitantul/ 

Titularul 
omologării 

Persoana de contact  Funcţia  
Denumirea 
companiei 

 

Adresa  
Telefon  

Email  
2 Producătorul Denumirea 

companiei 
 

 Adresa  
 Telefon  
 Email  
3 Adresa 

pentru 
expedierea 
facturilor 
(dacă e 
diferită) 

Persoane de contact  Funcţia  
Denumirea 
companiei 

 

Adresa  
Telefon  

Email  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipul de solicitare 

3 Bifaţi compartimentul/compartimentele care se potriveşte/potrivesc solicitării DVS. 
3a Un nou fertilizant și variațiile acestuia (după caz) 
1 Fertilizant marcat cu mențiunea ”ÎNGRĂȘĂMÂNT CE” 
2 Fertilizant ce îndeplinește condițiile tehnice specificate în Reglamentarea tehnică ”Fertilizanți 

minerali. Cerințe esențiale”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268 din 26  aprilie 2012 
3 Fertilizant care este înregistrat conform cerințelor naționale ale unui stat-membru al Uniunii 

Europene 
3b Modificare administrativă  - de ex. modificarea denumirii comerciale sau a titularului omologării  
1 Fertilizant marcat cu mențiunea ” ÎNGRĂȘĂMÂNT CE” 
2 Fertilizant ce îndeplinește condițiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică ”Fertilizanți 

minerali. Cerințe esențiale”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268 din 26  aprilie 2012 
3 Fertilizant care este înregistrat conform cerințelor naționale ale unui stat-membru al Uniunii 

Europene 
3c Modificarea omologării existente - de ex. o nouă cultură/noi culturi sau modificarea normei de 

consum/perioadei de tratare/metodei de tratare (specificaţi mai jos) 
1 Fertilizant marcat cu mențiunea ” ÎNGRĂȘĂMÂNT CE” 
2 Fertilizant ce îndeplinește  condițiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică ”Fertilizanți 

minerali. Cerințe esențiale”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268 din 26  aprilie 2012 
3 Fertilizant care este înregistrat conform cerințelor naționale ale unui stat-membru al Uniunii 

Europene 
  
3d Altele (specificaţi mai jos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identitatea produsului 

4 Detalii despre produsul propus spre omologare în R. Moldova – trebuie întotdeauna să fie 
completate 

4a Denumirea comercială a  produsului și a 
variațiilor accestuia, (după caz) 

intenţionat spre omologare în R. 
Moldova  

 

4b Numărul certificatului de omologare 
(dacă produsul a fost deja omologat şi 

solicitarea vizează doar modificarea unei 
omologări existente) 

 

4c Solicitantul/ 
Titularul 
omologării 

Denumirea 
companiei, țara de 

referință 

 

Adresa  
 Producătorul Denumirea 

companiei 
 

 Adresa  
 Telefon  
 Email  
4d Compania de 

comercializare 
(distribuitorul/ii)  

Denumirea 
companiei 

 

Adresa  
 
 

Tipul de îngrășământ (fertilizant) – pentru pct. 5a și 5b se va indica capitolul (A, B...), 
subcapitolul (A1, A2...) și denumirea tipului  

5  
5a Tipul de îngrășământ, sau de 

amestec (conform  Anexei I a 
Regulamentului  (CE) nr. 2003/2003) 

 

5b Tipul de fertilizant, sau de amestec 
(conform  Anexei I  a Reglementării 
tehnice ”Fertilizanți minerali.  
Cerințe esențiale”) 

 

5c Tipul de îngrășământ, înregistrat 
conform cerințelor naționale ale 
unui stat-membru al Uniunii 
Europene 

 

 
 
 



  

Denumirea comercială și compoziția produsului 

6 Denumirea comercială a            
produsului și a variațiilor  
acestuia/ Tipul de                                                                                                    
formulare (lichid, solid) 

Nutrienți Conținut de 
nutrienți                                                          
si/sau 
microelemente                      
(g/l sau  g/kg)                      

Concentraţia 
(%) 

sub formă 
elementară 

sub formă de 
oxid 

6a  N  total 
     Azot nitric 
     Azot amoniacal 
     Azot ureic 

  

 P                              (sau  P2O5)   
 K                                (sau  K2O)   
 Ca                             (sau  CaO)   
 Mg                           (sau  MgO)   
 Na                           (sau  Na2O)   
 S                                  (sau  SO3)   
    
 B  (chelat cu..., sau complexat 

cu...) 
  

 Co  (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Cu (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Fe (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Mn (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Mo (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Zn (chelat cu... , sau 
complexat cu...) 

  

 Altele   
 
 
 
 
 



7 Detalii  privind produsul înregistrat conform cerințelor naționale ale unui stat-membru al Uniunii 
Europene   

7a Denumirea  comercială   
7b Ţara de referinţă din UE   
7c Solicitantul/ 

Titularul 
omologării 

Denumirea companiei  
Adresa  

 Producătorul Denumirea companiei  
 Adresa  
 Telefon  
 Email  
7d Compania de 

comercializare 
(distribuitorul/ii) 
 (dacă e diferită) 

Denumirea companiei  
Adresa  

7e Data autorizaţiei (cea mai recentă 
autorizaţie) 

 

7f  Numărul certificatului de autorizare şi/sau 
numărul unic de înregistrare (după caz) 

 

7g Este disponibil(ă) Raportul de  testare (după 
caz)  

 Da, testele de eficacitate se anexează 
 Nu – dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce anumite 

informaţii nu sunt relevante sau necesare pentru 
această solicitare. 

7h Detalii privind Actul nomativ al statului-
memru al UE care stă la baza utilizării 

produsului  

 Da, în acest caz vă rugăm să prezentaţi dovezi  
 Nu - vă rugăm furnizarea datelor relevante pentru 

a permite examinarea sursei. 



Anexa 1 
 
8 Denumirea comercială a 

produsului  și a 
variațiilor acestuia 

 Cultura Norma de 
consum 
(l/ha sau  
kg/ha), 
altele 

Modul de aplicare  
(la sol, foliar, 
fertigare, altele) 

Numărul de 
tratamente 

 Perioada de 
utilizare 

Volumul 
de apă, 

după caz 
(litri/ha) 

Altele 

         
         
         
         
         
         
         
 



 
9 
 

Ambalajul propus pentru R. Moldova 

 Volumul ambalajului Materialul ambalajului 
  
  
  

 
 
 

Declaraţia semnată 
DVS. trebuie să semnaţi următoarea declaraţie: 
Declar pe propria răpundere că informaţia prezentată în acest formular de solicitare este veridică, 
în deplinătatea cunoştinţelor, informaţiei şi convingerii mele: 
 

Semnat  Data  

 
 
 
Lista documentelor obligatorii pentru a fi remise cu formularul de solicitare în formă electronică și un 
exemplar – pe format hârtie 
a) Procura, în cazul în care solicitantul este altul decît producătorul;     
b) Declaraţia pe proprie răspundere că produsul este fertilizant-tip, 
corespunde cerințelor Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. 
Cerinţe esenţiale” şi rigorilor europene, sau este înregistrat conform 
cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene; 

 

c) Certificatul de calitate al fertilizantului care atestă compoziţia și 
proprietățile fizico–chimice ale acestuia; 

 

d) Certificatul de origine al produsului, emis de producător;  
e)Fişa cu date de securitate pentru produs (SDS)  
f) Proiectul etichetei pentru fertilizant în limba română și copia de pe 
originalul etichetei cu traducere în limba română; 

 

g) Pentru fertilizanţii autorizaţi conform cerințelor naţionale ale unui 
stat membru al Uniunii Europene se prezintă copia de pe documentele 
aferente acestei autorizări, în limbile română sau engleză. 

 

h) Certificat de analiză privind conținutul de metale grele (după caz);  
i) Test la rezistență la detonare pentru fertilizanții cu conținut de azot 
mai mare de 28% 

 

k) Raportul de  testare (test de eficacitate agronomică) (după caz)  
 


