
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

Nr. _________________ 

 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
Nr. __________________ 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

Nr. __________________ 
 

                                     
ORDIN  

pentru aprobarea listei cu produsele de protecţie a plantelor autorizate în vederea  
aplicării prin pulverizare aeriană 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. _________________________ al Agenţiei Naţionale 
Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) litera b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 
34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor 
pe teritoriul României, 

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, 

 
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului şi 

schimbărilor climatice şi ministrul sănătăţii  emit prezentul 
 
                                                                   ORDIN: 
 

Art. 1. Se aprobă Lista produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin 
pulverizare aeriană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

 
Viceprim-ministru,  

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 

 
Ministrul mediului  

şi schimbărilor climatice, 
 

Attila KORODI 
 

Ministrul sănătăţii, 
 
 

Nicolae  BANICIOIU                             
 



ANEXA 
 

 
Lista produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare 

aeriană 
 
 
Produsul comercial 
 

Substanţa activă Deţinătorul omologării 

BISCAYA 240 OD tiacloprid BayerCropScience AG, Germania 
DECIS 25 WG deltametrin BayerCropScience, Germania 
FALCON 460 EC Triadimenol + tebuconazol + 

spiroxamina 
BayerCropScience, Germania 

FOLICUR SOLO 250 EW tebuconazol BayerCropScience, Germania 
NOMINEE 400 SC Bispiribac-sodiu BayerCropScience, Germania 
PROFILER 71,1WG Fluopicolid + fosetil de alumniu BayerCropScience,           

Germania 
ZANTARA 216 EC Bixafen + tebuconazol BayerCropScience,       Germania 
KARATE ZEON Lambda-cihalotrin Syngenta Ltd, Anglia 
DIMILIN  48 SC Diflubenzuron Chemtura Europe Ltd, Anglia 
 
 


