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1. SCOPUL 

  Prezenta procedură are drept scop stabilirea unui mod unitar de înregistrare a 
agenţilor economici  privind producerea, şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 
seminţelor.    
  
 
2.  DOMENIU DE APLICARE 

Domeniul de aplicare al prezentei proceduri îl constituie supravegherea asupra 

producerii şi/sau prelucrării şi/sau comercializării seminţelor şi materialului săditor multianual, 

pe teritoriul Republicii Moldova, protejarea producătorilor agricoli împotriva riscului de utilizare 

de seminţe sau de soiuri necorespunzătoare, valorii biologice şi indicatorilor de calitate şi 

prevenirea/ depistarea eventualelor abateri de la legislaţia în domeniu. Respectiva procedura, 

vizează toţi producătorii de seminţe, material săditor indiferent de tipul de proprietate şi formă 

juridică de organizare însă nu se extinde asupra producerii seminţelor în gospodăriile 

individuale în scopul utilizării acestora pentru consum personal, cu condiţia ca seminţele să 

nu fie expuse comercializării.  

În sensul prezentei proceduri, termenul „sămânţă” include şi materialul săditor. 

 

3.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
  

3.1 Abrevieri  
ANSA - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;  
DCS – Direcţia Control Semincer; 
DRSA   - Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor; 
AE – Agent economic. 

 
3.2 Definiţii 

catalog al soiurilor de plante – catalog în care sînt înscrise soiurile de plante admise pentru 
producere şi comercializare în Republica Moldova;   
 
registru al agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 
comercializarea seminţelor – registru în care sunt înscrişi agenţii economici, indiferent de 
tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, care activează în domeniul producerii 
şi/sau prelucrării, şi/sau comercializării seminţelor; 
 
seminţe – organe vegetative şi generative ale plantelor de cultură folosite pentru producere 

sau multiplicare; 
 
producere a seminţelor – activitate ce asigură multiplicarea seminţelor de soiuri înregistrate, 
menţinerea calităţilor de soi, biologice şi productive; 
  
prelucrare a seminţelor – activitate ce cuprinde cel puţin una dintre următoarele operaţiuni: 

condiţionarea, incluzând pre curăţarea, uscarea, curăţarea, sortarea, fasonarea, tratarea, 
după caz, formarea loturilor, ambalarea, etichetarea, precum şi operaţiuni auxiliare cum sînt 
depozitarea, păstrarea şi transportarea seminţelor; 
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comercializare – vânzare, deţinere pentru vânzare, ofertă de vânzare şi orice tip de 
cesionare, furnizare sau transfer de seminţe către o terţă parte în vederea unei utilizări 
comerciale; 
plantă – culturi agricole (cereale, leguminoase, plante oleaginoase, tehnice şi furajere) şi 
horticole (legume, pomi şi arbuşti fructiferi, viţa de vie, plante ornamentale, aromatice şi 
medicinale); 
material săditor – material obţinut în urma înmulţirii generative sau vegetative, care include 
seminţe, sâmburi şi bulbi utilizaţi ca material biologic de reproducţie a plantelor, precum şi 
părţi de plantă sau plante întregi cu rădăcini folosite ca material pentru plantare; 
 condiţionare a seminţelor – operaţiune prin care seminţele se aduc la anumite norme de 
umiditate, puritate şi calitate; 
contract de multiplicare – contract de producere a seminţelor încheiat, în condiţiile legii, 
între amelioratorul soiului sau reprezentantul acestuia şi un agent economic; 
 ameliorator – persoană juridică sau fizică care a creat sau a descoperit şi a dezvoltat un soi; 
menţinător – persoană fizică sau juridică indicată în Catalogul soiurilor de plante ca 
responsabilă pentru menţinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în acest 
catalog. Menţinătorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana căreia amelioratorul i-a 
transmis dreptul de menţinere a soiului printr-o tranzacţie legală; 
soi (hibrid, linie, clonă) – grup de plante aparţinând unui singur  taxon botanic de cel mai jos 
rang cunoscut, care poate fi definit prin expresia caracterelor ce rezultă dintr-un anumit 
genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri, distinct de orice alt grup de plante prin 
expresia a cel puţin unuia dintre caractere, considerat ca entitate, avându-se în vedere 
proprietatea acestuia de a fi reprodus fără modificare. Expresia caracterelor la materialul 
soiului de acelaşi tip poate fi variabilă sau invariabilă, gradul de variabilitate fiind determinat 
de genotip sau de combinaţia de genotipuri. 
 
4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

 Legea nr. 68 din 05.04.2013 
 Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare 

a activităţii de întreprinzător. 
 Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător. 
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
  

Responsabili pentru implementarea procedurii date,  sunt inspectorii  raionali/ 
municipali ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din domeniul control semincer. 
 
 
 
6. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A AGENŢILOR ECONOMICI 
 

Procedura respectivă a fost elaborată, pentru a îndruma inspectorii ANSA din 
subdiviziunile teritoriale, care vor fi antrenaţi în înregistrarea agenţilor economi : etapele 
înregistrării, măsurile de verificare întreprinse de inspectori. Pasibile controlului vor fi unităţile 
care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării a seminţelor şi materialului 
săditor. 
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 6.1.Condiţiile de înregistrare agenţilor a economici. 

     
Producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor se efectuează de 

către agenţii economici înregistraţi de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în 
Registru, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:  

 
  6.1.1. pentru producerea seminţelor: 

 
    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole: 
    – pentru culturile de câmp – cel puţin 300 ha;  

 
    – pentru culturile legumicole, bostănoase şi de cartof în sol deschis – cel puţin 30 ha, iar 
pentru producerea formelor parentale în spaţii protejate – cel puţin 180 m²;  

 
    b) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole cu suprafaţa de 
peste 0,5 ha pentru înfiinţarea pepinierelor (înfiinţarea se admite numai în baza proiectelor 
elaborate de instituţiile specializate); 

 
    c) să dispună de bază biologică pentru multiplicare (seminţe, sâmburi, ramuri altoi, 
portaltoi, arbuşti fructiferi etc.) sau de contract privind producerea seminţelor încheiat cu 
amelioratorul sau cu menţinătorul;  

 
    d) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de 
prelucrare dotate cu utilaj şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor; 

 
    e) să respecte asolamentele şi normele privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, 
păstrarea şi comercializarea seminţelor; 

 
6.1.2. pentru prelucrarea seminţelor:  să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, 

după caz, de: 
 

    a) spaţii de depozitare, păstrare şi condiţionare; 
 

    b) utilaje de condiţionare, uscare, tratare, ambalare, cântărire şi etichetare; 
 

    c) mijloace de transport, după caz; 
 

    6.1.3. pentru comercializarea seminţelor: 
 

    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de 
comercializare dotate cu utilaje şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor. 

 
   

  6.2.  Actele necesare pentru înregistrarea agenţilor economici. 
  Agenţii economici care doresc să-şi înregistreze activitatea sa, depun la Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor următoarele documente:  
     



 

 

ANSA 

PROCEDURA   OPERATIONALA 

 

ÎNREGISTRAREA AGENŢILOR ECONO 

MICI PRIVIND PRODUCEREA ŞI/SAU PRE 

LUCRAREA ŞI/SAU COMERCIALIZAREA 

SEMINŢELOR 

Cod: PO(D03/03B)-

02/01 

Editia 1 

Revizia 0 

Ex. nr.  

Pagina 7 din 23 

 

 

6.2.1. cererea privind înregistrarea (anexa nr.1), cu indicarea activităţii respective în 
dependenţă de genul de activitate (producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 
seminţelor); 

 
    6.2.2. copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii; 

 
    6.2.3. copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde 
se va desfăşura activitatea înregistrată;  

 
    6.2.4. copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, în proprietate sau în folosinţă, a 
terenului agricol (pentru producere);  

 
    6.2.5. declaraţia pe propria răspundere (anexa nr.3) privind multiplicarea seminţelor sau 
contractul de producere a seminţelor, încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul. 
Declaraţia pe propria răspundere se va completa în cazurile soiurilor vechi care au fost 
multiplicate în perioada sovietică pe teritoriul Republicii Moldova iar acum nu se regăsesc în 
Catalogul soiurilor de plante al RM. 

  
 6.3.  Înregistrarea agenţilor economici  

 

    Cererea tipizată privind înregistrarea, prezentată în anexa nr. 1, se pune la dispoziţia 

solicitanţilor de inspectorul DRSA.  Solicitantul prezintă cererea completată şi documentele 

anexate prevăzute la pct. 6.2. Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Specialistul 

principal responsabil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor verifică 

autenticitatea documentaţiei prezentate şi, în cazul în care nu au fost prezentate toate 

documentele indicate, setul de documente se respinge în momentul de depunere a cererii.      

Inspectorul teritorial în a cărui rază de activitate se află agentul economic, în baza copiei 

cererii depuse de solicitant la sediul central, va efectua o vizită la locul de desfăşurare a 

activităţii agentului economic şi întocmeşte procesul-verbal, anexa nr.2,  în care propune, 

după caz, înregistrarea sau refuză înregistrarea agentului economic. Refuzul de înregistrare 

va fi motivat, indicându-se în procesul-verbal condiţiile de înregistrare referitoare la domeniul 

de activitate solicitat pe care agentul economic nu le îndeplineşte. În cazul cînd activitatea 

agentului economic este extinsă în două sau mai multe raioane, procesul-verbal de bază este 

întocmit de inspectorul  în a cărui rază se află adresa juridică a agentului economic iar 

anexele care vor fi întocmite de alţi inspectori teritoriali se vor anexa la procesul-verbal de 

bază. Numărul procesului-verbal va fi atribuit  AE după numărul de ordine din registrul 

agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 

seminţelor DRSA, anexa 4. În cazul în care sunt întrunite toate condiţiile stabilite pentru 

înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea procesului-verbal de către 

solicitant, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor eliberează certificatul de 

înregistrare, conform modelului din anexa nr. 5. 

 
6.3.1. Refuzul de înregistrare. 

În cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile prevăzute la pct. 6.1., Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor refuză înregistrarea, în baza procesului verbal 
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întocmit de inspectorul teritorial (anexa 2),  iar solicitantul are dreptul să depună o nouă 

cerere atunci când consideră că întruneşte condiţiile necesare. 

 

6.4. Certificatul de înregistrare. 

Certificatul de înregistrare se eliberează de Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor pentru o perioadă de 5 ani.  Certificatul de înregistrare va avea număr de ordine, 

ce devine şi număr de cod unic înscris pe certificatul eliberat agentului economic pentru 

activitatea desfăşurată. Numărul de cod va fi format astfel:  

a) prima parte se constituie din denumirea raionului, abreviată cu majuscule;  

b) a doua parte va fi formată din patru cifre începând de la 0001, identificând agentul 

economic în ordinea eliberării certificatelor de înregistrare;  

c) a treia parte va fi formată din trei litere – A,B,C care subînţeleg: 

A – agentul economic înregistrat pentru producerea seminţelor, de exemplu: A00; 

B – agentul economic înregistrat pentru prelucrarea seminţelor, de exemplu: 0B0; 

C - agentul economic înregistrat pentru comercializarea seminţelor, de exemplu: 00C. 

 Certificatul eliberat agentului economic este înregistrat în Registrul unic (anexa nr. 4), 

ţinut de Direcţia Control Semincer. 

 

   6.4.1. Eliberarea duplicatului. 

 

 În cazul în care agentul economic a pierdut certificatul de înregistrare, Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa Alimentelor eliberează duplicatul acestuia. Pentru eliberarea duplicatului 

certificatului de înregistrare solicitantul depune cererea de eliberare a duplicatului şi copia de 

pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea certificatului de 

înregistrare.  Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează solicitantului în termen de 7 

zile lucrătoare din ziua depunerii cererii privind eliberarea acestuia, fără a sista activitatea 

agentului economic înregistrat. 

 

   6.4.2. Arhivarea documentaţiei.  

 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor asigură arhivarea documentaţiei în al cărei 

temei a fost eliberat certificatul de înregistrare sau a fost sistată înregistrarea. Certificatele de 

înregistrare se eliberează agenţilor economici gratis, iar cheltuielile de editare sînt suportate 

de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Lista agenţilor economici înscrişi în 

Registru se plasează pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi pe 

cea a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. 

 

6.5.   Modificarea tipului de activitate a agentului economic.  

 

 Certificatul de înregistrare poate fi modificat  în cazul când agentul economic a primit 

certificatul cu cerinţele care au fost întrunite de el iar pe parcursul activităţii, odată cu 

dezvoltarea afacerii, a apărut solicitarea de extindere a tipului de activitate.  AE se adresează 

inspectorului teritorial pentru al înştiinţa că solicită modificarea tipului de activitate decât cel 
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anterior, întru verificarea ulterioară, ca mai apoi să depună la DCS, o cerere de modificare a 

certificatului, în formă liberă (pe numele directorului general ANSA) unde se va solicita 

înregistrarea adăugătoare a tipului de activitate a întreprinderii date. După acordul directorului 

ANSA, AE depune la specialistul principal responsabil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor actele care confirmă că întruneşte toate cerinţele pentru activitatea 

care o va desfăşura.  În baza actelor depuse se va completa procesul verbal de către 

inspectorul teritorial. Certificatul vechi este anulat iar cel nou se va elibera cu data 

certificatului  anulat. 

 

6.6. Sistarea înregistrării. 

 

   În cazul în care agentul economic înregistrat nu întruneşte condiţiile privind activitatea 

indicată în certificatul de înregistrare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sistează 

înregistrarea acestuia.  Sistarea înregistrării agentului economic se efectuează în 

conformitate cu Legea nr. 68 din 05.04.2014,  în baza procesului-verbal întocmit de inspector, 

conform prevederilor Codului Contravenţional.  Sistarea înregistrării agentului economic va fi 

anunţată, după caz, de transmiterea unui avertisment în formă scrisă agentului economic, în 

care se vor indica condiţiile de înregistrare pe care acesta nu le întruneşte. Pentru înlăturarea 

neconformităţilor, agentului economic înregistraţi se acordă un termen de 20 de zile 

calendaristice din momentul de transmitere a avertismentului, iar în cazul neînlăturării 

acestora, înregistrarea se sistează.  Sistarea înregistrării agentului economic se efectuează 

cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată din partea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor, conform art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 

   
  6.6.1. Sistarea înregistrării în producerea seminţelor 
 

Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru producerea 
seminţelor sunt: 

    a) reducerea suprafeţelor de terenuri agricole, stabilite de prezenta lege; 
    b) lipsa bazei biologice destinate multiplicării (seminţe, sâmburi, ramuri altoi, portaltoi 

vegetativi, arbuşti fructiferi);  
    c) încălcarea cerinţelor de producere a seminţelor; 
    d) lipsa documentelor necesare referitoare la sectoarele semincere (pepiniere), la 

provenienţa materialului semincer, precum şi nerespectarea procedurii de completare şi de 
ţinere a acestora. 

     
6.6.2. Sistarea înregistrării în prelucrarea seminţelor 
 
Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru prelucrarea 

seminţelor sunt: 
    a) lipsa spaţiilor de depozitare şi de condiţionare;  
 

    b) lipsa utilajelor de condiţionare, uscare, tratare şi a echipamentelor necesare în 
activitatea de prelucrare; 
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    c) lipsa documentelor ce confirmă procedura de prelucrare a materialului semincer. 

 
    6.6.3. Sistarea înregistrării în comercializarea seminţelor 

 
Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru comercializarea 

seminţelor sunt: 
 

    a) introducerea în circuitul comercial a seminţelor fără certificat de calitate; 
 

    b) lipsa spaţiilor de depozitare şi de comercializare. 
 

   După înlăturarea neconformităţilor ce au stat la baza sistării înregistrării, agentul economic 
poate cere anularea sistării. 

    
7. ÎNREGISTRĂRI 
 
7.1. Cerere privind înregistrarea  pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 

seminţelor cu anexele 1a, 1b, 1c – formular cod: CPPC-7.3  

7.2. Proces-verbal cu privire la înregistrarea agentului economic cu anexele 1a, 1b, 1c – formular 

cod: PVPPC-7.3 

7.3. Declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea materialului săditor – formular cod: 

DPR-7.3   

7.4. Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 

comercializarea seminţelor – formular cod: RAEPPC-7.3 

7.5. Certificat de înregistrare a agenţilor economici pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 

comercializarea seminţelor – formular cod: CÎAEPPC-7.3 

8. ANEXE 

 
Anexa 1 Cerere privind înregistrarea  pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 

seminţelor cu anexele 1a, 1b, 1c – formular cod: CPPC-7.3  

 Anexa 2  Proces-verbal cu privire la înregistrarea agentului economic cu anexele 1a, 1b, 1c – 

formular cod: PVPPC-7.3 

Anexa 3 Declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea materialului săditor – formular cod: 

DPR-7.3   

Anexa 4  Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 

comercializarea seminţelor – formular cod: RAEPPC-7.3 

Anexa 5  Certificat de înregistrare a agenţilor economici pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 

comercializarea seminţelor – formular cod: CÎAEPPC-7.3 
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Anexa 1  

 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
 

 

Cerere 
 

privind înregistrarea pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 

comercializarea seminţelor 
 

 

__________________________________________________________________ 
(denumirea agentului economic care solicită înregistrarea) 

 

cu sediul în  ____________________, str._________________ nr.________, cod poştal ___________     
                       (raionul, localitatea) 

Tel./fax________________,mob.________________, e-mail _________________________________ 

 

IDNO  şi codul fiscal al întreprinderii ____________________________________________________ 

 

La următoarele specii sau grupe de specii_________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

La prezenta cerere se anexează următoarele documente: 

 

1) copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii; 

2) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va 

desfăşura activitatea înregistrată;  

3) copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, a 

terenului agricol (pentru producere);  

4) declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea seminţelor sau contractul de producere 

a seminţelor, încheiat cu amelioratorul sau menţinătorul. 

 

 

 

_________________           
            (data)  

 

 

_______________________________ 

             (numele, prenumele, semnătura)                 L.Ş. 
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Anexa nr. 1 (a)  

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU  

PRODUCEREA SEMINŢELOR 

 

Agentul economic__________________________, adresa ______________________ 

 

______________________________________________________________________ 
                        
 

1. Suprafaţa totală a terenurilor 

______________________+_________________________+_____________________ 

 

______________________+_________________________+_____________________ 
(amplasamentul, localitatea) 

 

1.a) Suprafaţa agricolă ‐______ ha 

______________________+__________________________+_________ 

 

______________________+__________________________+_________ 

 

1.b) Suprafaţa arabilă ‐ _______ha  

______________________+__________________________+_________ 

 

______________________+__________________________+_________ 

 

1.c) Alte folosinţe ______ ha 

______________________ ‐ ha  

______________________ ‐ ha  

______________________ ‐ ha 

 

1.1. Suprafaţa destinată producerii de seminţe ______ ha 

+__________________________________________________________ 

 

+____________________+_________________________+__________ 

 

1.1.a) Culturi semincere pe specii sau grupe de specii ‐ ______________________ha 

1.1.b) Material săditor*) ‐ _________________________ha 
 

* Se specifică: legumicol, fructifer, ornamental, viticol etc. 

 

Notă: 

Se anexează copia schiţei terenului şi titlului de folosinţă (proprietate, arendă, închiriere, 

concesionare etc.) 
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2. Dotări: 

____________________+___________________________+______________________

__________________+___________________________+____________________ 

2.1. Spaţii de depozitare, număr _____: 

____________________+___________________________+______________________

__________________+___________________________+____________________ 
(amplasamentul) 

Suprafaţa - _____m2  

Capacitate - _____ tone  

 

2.2. Spaţii speciale (sere, solarii, răsadniţe, de altoire, sortare, etc.): 

Suprafaţa - _____ m2  

____________________+____________________________+_____________________

__________________+____________________________+___________________ 

 

2.3. Utilaje şi echipamente necesare activităţii de producţie (denumire, nr.) în proprietate 

sau prin contract. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Baza biologică a seminţelor (se specifică dacă este proprie, cumpărată, contract de 

reprezentare etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
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Anexa nr. 1 (b)  

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU 

PRELUCRAREA SEMINŢELOR 

 

1. Dotări: 

1.1. Spaţii de depozitare, păstrare şi condiţionare: ‐ m²,  ‐ tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(localitatea, destinaţia construcţiei, starea încăperii, suprafaţa, capacitatea) 

 

1.2. Utilaje de condiţionare, uscare, tratare: - buc., - tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(localitatea, denumirea utilajului, starea utilajului, productivitate) 

 

1.3. Utilaje pentru ambalare, cîntărire, etichetare: - buc., - kg, tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ (localitatea, 

denumirea utilajului, starea utilajului, productivitatea) 

 

1.4. Utilaj (în stare de funcţionare corespunzătoare): - buc. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________  (localitatea, 

denumirea utilajului) 

 

1.5. Mijloace de transport 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(denumirea, starea, nr. (buc.), capacitatea) 

2. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
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Anexa nr. 1 (c) 

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU 

COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR 

 

1. Dotări: 

1.1. Spaţii de depozitare: - m², - tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(adresa, tipul depozitului, suprafaţa, capacitatea, starea) 

 

2. Provenienţa seminţei (producţie proprie, cumpărare, contracte de multiplicare, 

reprezentare etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
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Anexa 2  

 
DIRECȚIA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  

______________________ 
raionul, municipiul 

 

 
PROCES-VERBAL 

cu privire la înregistrarea agentului economic  

Nr.__________ 

 

 

___________________________    ___________________________________       
              (data întocmirii procesului-verbal)                                                                                      (locul întocmirii procesului-verbal)    

 

  
(numele, prenumele și funcția persoanei care a întocmit procesul-verbal) 

 

În temeiul Legii nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe și a Cererii din_______________ 

și în rezultatul verificării în teren a informațiilor declarate de către solicitant, consemnate în anexa nr. 1 (□ a, □b, 

□c)  la prezentul proces verbal, inspectorul propune: 

 

□ înregistrarea agentului economic pentru următoarele tipuri de activități: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

□ respingerea solicitării de înregistrare, din motiv că_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________  

                     Inspector                                                           Agent economic 

 
______________________________   ______________________________ 

                                 (numele, prenumele)                                                                                                               

(numele, prenumele) 
                                                                                             

______________________________   ______________________________ 

                              (semnătura şi ştampila)                                                                                                          

(semnătura şi ştampila) 
 

 

 

 

Notă: Procesul verbal va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la agentul economic. 
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Anexa nr. 1 (a) la Procesul verbal Nr.______ din_________ 

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU  

PRODUCEREA SEMINŢELOR 

 

Agentul economic__________________________, adresa ______________________ 

 

______________________________________________________________________ 
                        
 

1. Suprafaţa totală a terenurilor 

______________________+_________________________+_____________________ 

 

______________________+_________________________+_____________________ 
(amplasamentul, localitatea) 

 

1.a) Suprafaţa agricolă ‐______ ha 

______________________+__________________________+_________ 

 

______________________+__________________________+_________ 

 

1.b) Suprafaţa arabilă ‐ _______ha  

______________________+__________________________+_________ 

 

______________________+__________________________+_________ 

 

1.c) Alte folosinţe ______ ha 

______________________ ‐ ha  

______________________ ‐ ha  

______________________ ‐ ha 

 

1.1. Suprafaţa destinată producerii de seminţe ______ ha 

+__________________________________________________________ 

 

+____________________+_________________________+__________ 

 

1.1.a) Culturi semincere pe specii sau grupe de specii ‐ ______________________ha 

1.1.b) Material săditor*) ‐ _________________________ha 
 

* Se specifică: legumicol, fructifer, ornamental, viticol etc. 

 

Notă: 

Se anexează copia schiţei terenului şi titlului de folosinţă (proprietate, arendă, închiriere, 

concesionare etc.) 
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2. Dotări: 

____________________+___________________________+______________________

__________________+___________________________+____________________ 

2.1. Spaţii de depozitare, număr _____: 

____________________+___________________________+______________________

__________________+___________________________+____________________ 
(amplasamentul) 

Suprafaţa - _____m2  

Capacitate - _____ tone  

 

2.2. Spaţii speciale (sere, solarii, răsadniţe, de altoire, sortare, etc.): 

Suprafaţa - _____ m2  

____________________+____________________________+_____________________

__________________+____________________________+___________________ 

 

2.3. Utilaje şi echipamente necesare activităţii de producţie (denumire, nr.) în proprietate 

sau prin contract. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Baza biologică a seminţelor (se specifică dacă este proprie, cumpărată, contract de 

reprezentare etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
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Anexa nr. 1 (b) la Procesul verbal Nr.______ din_________ 

 

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU 

PRELUCRAREA SEMINŢELOR 

 

1. Dotări: 

1.1. Spaţii de depozitare, păstrare şi condiţionare: ‐ m²,  ‐ tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(localitatea, destinaţia construcţiei, starea încăperii, suprafaţa, capacitatea) 

 

1.2. Utilaje de condiţionare, uscare, tratare: - buc., - tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(localitatea, denumirea utilajului, starea utilajului, productivitate) 

 

1.3. Utilaje pentru ambalare, cântărire, etichetare: - buc., - kg, tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ (localitatea, 

denumirea utilajului, starea utilajului, productivitatea) 

 

1.4. Utilaj (în stare de funcţionare corespunzătoare): - buc. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________  (localitatea, 

denumirea utilajului) 

 

1.5. Mijloace de transport 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(denumirea, starea, nr. (buc.), capacitatea) 

2. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 



 

 

ANSA 

PROCEDURA   OPERATIONALA 

 

ÎNREGISTRAREA AGENŢILOR ECONO 

MICI PRIVIND PRODUCEREA ŞI/SAU PRE 

LUCRAREA ŞI/SAU COMERCIALIZAREA 

SEMINŢELOR 

Cod: PO(D03/03B)-

02/01 

Editia 1 

Revizia 0 

Ex. nr.  

Pagina 20 din 23 

 

 

Anexa nr. 1 (c) la Procesul verbal Nr.______ din_________ 

 

 

ASIGURAREA DOTĂRII TEHNICO-MATERIALE PENTRU 

COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR 

 

1. Dotări: 

1.1. Spaţii de depozitare: - m², - tone 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(adresa, tipul depozitului, suprafaţa, capacitatea, starea) 

 

2. Provenienţa seminţei (producţie proprie, cumpărare, contracte de multiplicare, 

reprezentare etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Alte elemente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________                              __________________________________ 
                 (data, luna, anul)                                                                                                      (nume le, prenumele, semnătura şi ştampila) 
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Anexa 3  
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

PRIVIND MULTIPLICAREA MATERIALULUI SĂDITOR 

 
(PENTRU ÎNREGISTRAREA PRODUCĂTORILOR DE  

MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI SĂDITOR FRUCTIFER) 

 

 

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe și în vederea 

înregistrării în calitate de agent economic înregistrat la producerea, prelucrarea și/sau comercializarea 

semințelor și a materialului săditor, 

 

Subsemnata/ul,_________________________________________,  
               nume, prenume 

Reprezentând__________________________________________ ,  
                   agent economic 

Cu sediul în_____________________________________________________________, 
               raion, localitate, stradă 

 

Declar că materialul de înmulțire folosit la producerea materialului de plantare va avea următoarea 

origine: 
 

CULTURA ALTOI 
(furnizorii de ramuri altoi, butași, drajoni sau stoloni și soiurile furnizate) 

PORTALTOI 
(furnizorii de portaltoi vegetativ/ 
generativ și soiurile de portaltoi 

furnizate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data:                    Semnătura:                             L.Ş. 
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Anexa 4  

 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
 

 

Registrul 

 

agenţilor economici înregistrați pentru producerea şi/sau prelucrarea, 

şi/sau comercializarea seminţelor 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Data de 

înregistrare 

Denumirea 

întreprinderii 

Seria şi 

numărul 

certificatului 

de înregistrare 

Genul de 

activitate 

Data de 

modificare 

1 2 3 4 5 6 
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Anexa 5  
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