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Domnului  Petre DAEA  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Guvernul României 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Clubul Fermierilor Români ca organizație reprezentativă privind interesele fermierilor 

perfomanți la nivel național subliniază, prin prisma demersurilor de susținere și a activităților 

întreprinse, din sfera promovării educației non-formale, importanța consolidării unui cadru de 

dialog cu o abordare integrată asupra înțelegerii gradului de importanță a componentei 

educaționale în sectorul agricol.   

 

În spiritul garantării acesului la educație, conform Art. 14 – Dreptul la educație, din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, înaintăm către dumneavoastră rugămintea de a 

analiza posibilitatea clarificării legislative a  aspectului care face obiectul definirii accesului tuturor 

fermierilor la modulul de instruire reglementat prin proiectul de modificare a Ordinului 

nr.1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile 

a produselor de protecţie a plantelor, după cum urmează: 

 

• Modificarea adusă de proiectul legislativ, lansat la inițiativa instituției aflată sub 

coordonarea dumneavoastră, de la Articolul 4, litera c) „documentul care atestă nivelul 

de pregătire, pentru utilizatorii profesioniști”  oferă insuficientă claritate pentru 

garantarea accesului la instruirea și certificarea, în scopul utilizării durabile a produselor 

de protecție a plantelor (PPP), a persoanelor angrenate în activitățile agricole care au 

finalizat studiile cu  îndeplinirea cerințelor stipulate de Legea educației naționale 1/2011 

la  art. 16 alin. (1) „Învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde 

învăţământul primar şi cel gimnazial. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai 

târziu în anul 2020.” 

 

În lumina acestui aspect semnalat cu scopul de a canaliza eforturile instituției spre consolidarea 

unui sector agroalimentar orientat spre asigurarea dreptului la educație, formare și învățare pe 

tot parcursul vieții, care să răspundă rapid cerințelor pieței; Vă transmitem rugămintea analizării 

acestei propuneri, de rectificare a modificărilor aduse Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019 

privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a 



 
plantelor, prin clarificarea aspectelor ce țin de garantarea accesului personalului din agrucultură 

care a finalizat învățământul general obligatoriu, așa cum este prevăzut la art. 16, alin. (1) din 

Legea 1/2011. 

 

În același timp, menționăm că organizația noastră susține pregătirea fermierilor care au absolvit 

minim 10 clase în cadrul cursurilor susținute de către Autoritatea Națională Fitosanitară. 

 

Clubul Fermierilor Români rămâne la dispoziția instituției pe care dvs. o coordonați, prin 

expertizele pe care le putem oferi, cu scopul creșterii competitivității afacerilor agricole specifice 

fermierilor din România. 

 

Cu deosebită considerație, 

Florian CIOLACU     

 
Director executiv     

Clubul Fermierilor Români   

 


