
AtjTORITATEA NAŢIONA.LĂ  FITOSA.NIT.ARĂ, 
FITOSANITA.R GALATI 

Nr. 131/0,25.01.2021 

Toati p ri 	 i Q0.1011 

Stirnată  doamnă/ Stimate dornn.u.l .primar, 

Ref..: conauni.earea sesilmilor de instrxd:r.e, peri.ba.da, de d,epuryer.e.  a d.6.sareior 
locaţia de desfăsurar e a inti uirii 	tffizabrilor 

eo. 	pentru 'utilizarea d rabi1c a Kocluselorile pi aţee4.., •0:-plOtelor • 

1:}orivit prevederilor • art 1. 3 din 0.41-11 
miii5tl cclui mcdiul ui şi miiiistcuh.it 	năttii rir 13.5.6/1.34.3/2.:91$/5-1/20.1.9.privin4: 
instruire şi cer tificare "in 	 ,p1#4te.1.(i4: 
-‘1 

 
coi 	icn c Autor [tatca Niţcoia1i cto w.itr ptin 

organizeaztL online sesiutli de 	eertificare li:)."Şeopuţ-  u1.zăici d3abl:fe. produse12 
de proteeţie a plantelor pentru eategarille .; 

utilizatori.profesionisti(fermieri) 
distrubuitori(comercianfi p4.s.ide). 
• - conşilieri 

Dcpurri. r ea dosartil de înseriem 	 djfgatati,r4b,:aho-'0,co.iip) sa'u. 1.a '.08  
Galati din str. Dragos Voda .nr,13,10oblitate.a; 	itideţul 
Dosarul de 'inscriere trebuie St ooţirtă: 
a) cerere-tip de Inseriere; 
b) eopie:1.-Aletinfearte d.e identitate; 

copie dip[oicri. de 
- medii/superioare, pentru utilizatori pro:(esi'oniştt; 
Ink,sdli/superioare îri donleniut agicco1 cu speccaIizi1e. aglcriltTilă, lrortrcultuiă  şc Inginerie 

econornicA_In agrienItură, 	 biOchirni.e.s-au s1vi 1?ntru. "distribliitori'., 	• 
superioare în domenitd agrieollhortiool,.pentru 

d) documentul ,prin eare .se :race..devad4..aeliită.di 	pentru.  
.formare profesibnal ă. dobândit prin ici.struire (OP sui mrrndcxt po-ştap., 

Tariful este înValwar:c de 1.93 le.-iises.i.une conform 	2312019 pentru-aprobu>  
tarifulni si, a. nornlelor rnetodologiee,  privindealcularea,. eo.,le.etaţ a şc stabc.hiea terM.61:).eitt .cţe 
piată  aferente tarifUlui asociat clib.iai ii i ccÎnnoiiit certifioatiliţil c1.e 1..dri.M.:re prorosjuki.14.0' 
inspeeţiei echipameatelor de aplieare a. produseldr de pcotccţ.e a placrtcîor . 	. 

Locaţia unde t, v c desPăşura instruirea 	onlcne eşte •Au'torita>tea 1\t ţiqţ-Ţaia.  
Fitosanitara. 

MetlionNm că  scsilmea 1 ct eare se u partleipa se va stabili la depunerea. dosarnlui fiecar< i 

()1,̀  GM110, 

\)11,(5'111,1 



Anexa nr. 1 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RUIZALE 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ 
OFICIUL FITOSANITAR GALATI 
Nr. 	 din 	 

CERERE 
pentru inscrierea la cursul de instruire in scopul utiiizării durabile 

• a produselor de protectie a plantelor 

Subsemnatul(a) 	domiciliat(ă) 	în 
	 posesor/posesoare C1 
seria 	 nr. 	, CNP: 	  telefon: 	solicit 
inscrierea la cursul de instruire iniţialăo suplimentarăo în scopul utilizării durabile a produselor 
de protecţie a plantelor pentru categoria 	• 	'(se menţionează activitatea). 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1. Copie buletin/carte de identitate; 
2. Copie după actul de studiu. 

Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni 1n legătură cu activitatea 'pentru care 
solicit certifIcatul si mi,am .insuşit dispoziţiile legale cu priVire la norinele generale/speciale 
privind aplicarea tratamentClor fitosanitare. 

Data.  	 Semnătura, 


