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privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa 
pentru fibra 

 
   Art. 1. - (1) Pentru acordarea autorizaţiei de procesare primară a inului şi/sau a 
cânepei de fibră agenţii economici trebuie să depună la Biroul unic din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului o cerere însoţită de 
documentaţia care atestă respectarea condiţiilor de autorizare:  
   a) copie de pe certificatul de înmatriculare a unităţii de procesare primară de la 
registrul comerţului;  
   b) contractele de vânzare, achiziţionare şi angajamentele de procesare, separat pe 
an de recoltă a tulpinilor. Contractele de vânzare, achiziţionare sau angajamentele 
de procesare trebuie să prevadă cel puţin:  
   1. data încheierii contractului, anul de piaţă corespunzător recoltei în cauză şi date 
exacte privind părţile implicate (vânzătorul şi cumpărătorul);  
   2. suprafeţele cultivate cu in şi/sau cu cânepă. Suprafaţa şi coordonatele parcelei 
cultivate sunt cele corespunzătoare din registrul agricol al localităţii de reşedinţă a 
vânzătorului;  
   c) descriere a activităţii întreprinse şi a întregii game de produse obţinute prin 
procesarea tulpinilor de in şi/sau de cânepă;  
   d) calculul orientativ asupra cantităţilor de tulpini de in şi/sau de cânepă, necesare 
pentru obţinerea a 100 kg din fiecare produs, din întreaga gamă de produse 
menţionate la lit. c);  
   e) documentaţia tehnică necesară execuţiei bunurilor materiale propuse;  
   f) descrierea echipamentelor de procesare, a amplasării acestora şi a specificaţiilor 
de ordin tehnic şi economic;  
   g) consumul de energie şi cantităţile maxime de tulpini de in şi/sau de cânepă 
pentru fibră ce pot fi prelucrate pe oră şi pe an, precum şi cantităţile maxime de fibre 
de in lungi şi scurte şi/sau fibre de cânepă care se pot obţine pe oră şi pe an;  
   h) descrierea facilităţilor de depozitare (câmpurile tehnice), oferind detalii asupra 
amplasării şi capacităţii în tone de tulpini de in şi/sau de cânepă de fibră.  
   (2) După inspectarea la faţa locului de către un reprezentant desemnat de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pentru verificarea conformităţii 
informaţiilor şi respectarea condiţiilor de autorizare, autorizaţia unităţilor pentru 
activitatea de procesare primară se eliberează de Direcţia generală de implementare 
şi reglementare, prin Biroul unic, în termen de maximum 60 de zile.  
   Art. 2. - Procesatorul trebuie:  
   - să păstreze documentele primare în scopul controalelor şi al verificărilor curente;  
   - să ţină evidenţa înregistrărilor zilnice ale cantităţilor de tulpini de in şi/sau de 
cânepă intrate la procesare, precum şi ale cantităţilor de fibre lungi şi scurte de in 
şi/sau de cânepă, obţinute şi livrate pe piaţă în urma procesării, precum şi a stocurilor 
existente, date ce vor fi comunicate Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, la solicitarea acestuia.  
   Art. 3. - Autorizaţia de procesare primară a tulpinilor de in şi/sau de cânepă pentru 
fibră se retrage în următoarele situaţii:  
   a) la solicitarea scrisă a unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi/sau de 
cânepă pentru fibră;  



   b) când se constată că unitatea de procesare primară nu realizează una sau mai 
multe dintre condiţiile prevăzute la art. 2.  
   Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va întocmi Registrul de 
evidenţă a unităţilor de procesare primară autorizate.  
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


