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1. SCOP 

 
Scopul prezentei proceduri este de a stabili Calitatea si siguranta materialului 
semincer, presupune asigurarea respectarii si conformarii cerintelor prescrise, pe 
durata procesului de productie de la parcela de înmultire  pîna la plasarea pe piata. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
 
Prezenta procedura se referă la emiterea Certificatului de calitate a seminţelor 
culturilor agricole în sectoarele de producere a semințelor. Procedura de emitere se 

declanșează în urma  atribuirii numărului de lot, intervalul de etichete și a analizelor 
depline de laborator de către inspectorii teritoriali . 
 
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 
3.1. Abrevieri 
 
ANSA  - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
DCS    - Direcţia Control Semincer ANSA; 
DTSA  - Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor. 
AEM   - Agent economic autorizat pentru multiplicarea și comercializarea semințelor; 
CCS    - Certificat de calitate a semințelor; 
BTCS  - Buletin de testare a calității semințelor; 
RTSC  - Raportul testului de calitate a semințelor; 
 
3.2. Definiţii 

 
În sensul prezentei prevederi, noțiunile de mai jos se vor înțelege după cum 
urmează: 
 
Seminţe – organe generative ale plantelor de cultură folosite pentru producere şi 
multiplicare; 
Lot de seminţe – cantitatea de seminţe de un soi, omogene prin origine, ale căror 
calităţi sunt confirmate printr-un certificat de calitate; 
seminţe ale amelioratorului – seminţe obţinute şi multiplicate de ameliorator, care 
corespund descrierii oficiale după distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi care 
constituie sursa iniţială a producerii seminţelor de categoria biologică prebază;  
 seminţe prebază – seminţe provenite în urma înmulţirii seminţelor amelioratorului 
sub supravegherea directă a acestuia sau a menţinătorului; 
 seminţe bază – seminţe produse de menţinător sau sub responsabilitatea directă a 
acestuia, care: a) au fost produse din seminţe prebază; 
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 b) sînt destinate producerii seminţelor de categorie certificate;  
c) satisfac cerinţele prevăzute de reglementările privind puritatea varietală, 
germinaţia etc., specificate pentru seminţele bază; 
 seminţe de categorie certificate – seminţe care: a) în cazul hibrizilor, sînt produse 
din forme parentale pe loturi de hibridare şi provin de la forma maternă cu 
încrucişări controlate; 
 b) în cazul soiurilor, sînt produse din seminţele bază sau seminţele de categorie 
certificate (reproducerile I–III) şi corespund cerinţelor în privinţa purităţii biologice, a 
calităţii germinative etc., specificate pentru seminţele de categoria certificate; 
seminţe comerciale – seminţe care: a) au identitate ca specie; 
 b) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor comerciale;  
c) corespund, în urma unei examinări, condiţiilor de valoare varietală;  

seminţe de categorie standard – seminţe de culturi legumicole, care: a) au 
suficientă identitate şi puritate varietală; 
 b) sînt destinate realizării producţiei de consum;  
c) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor;  
Producerea seminţelor – activitate ce asigură multiplicarea seminţelor de soiuri 
înregistrate, menţinerea calităţii de soi, biologice şi productive 
registrul 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; 
declaraţie de multiplicare – formular tipizat remis de către agentul economic 
multiplicator de semințe către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor pentru 
a declara în vederea admiterii la inspecția în câmp culturile destinate multiplicării; 
inspecția în câmp – efectuarea unor verificări şi determinări în sectoarele de 
hibridare a Florii soarelui, înscrisă la multiplicare, pentru stabilirea încadrării culturii 
respective în cerinţele prevăzute de norme; 

- înscrierea rezultatelor în Fișa de Control corespunzătoare; 
- eliberarea Documentului de inspecţie în câmp. 

  
4. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ 
 
Legea Nr. 68  din  05.04.2013   despre seminţe, 
Legea Nr 39-XVI din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante, 
HG Nr. 1211 din 29.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Material 
Semincer pentru porumb și sorg”; 
HG Nr. 713 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Cerințelor privind producerea și 

comercializarea semințelor de legume, răsaduri și a materialului săditor legumicol, 
Ordin MAIA nr.150din 03.08.2009 Instrucțiunea cu privire la producerea, 
prelucrarea, ambalarea și etichetarea semințelor hibride de porumb produse 
Republicii Moldova 
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Ordin MAIA nr.145 din 21.07.2009 Instrucțiunea cu privire la efectuarea aprobării 

sectoarelor de hibridare a porumbului în conformitate cu cerințele Schemelor 
Semincere OECD- Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare. 
Ordinul MAIA nr.52 din 19.03.2007 cu privire la Aprobarea Reglementării tehnice 
”Material semincer pentru culturile de câmp” 
Ordinul MAIA nr.133 din 24 iunie 2010 Cu privire la aprobarea ghidurilor de 

inspecție în câmp a               sectoarelor semincere 
HG Nr. 836 din 11.11.2011 pentru aprobarea ”Cerinţelor privind calitatea şi 
comercializarea seminţelor de plante furajere” 
HG Nr. 915 din  07.12.2011 pentru aprobarea ”Cerinţelor privind calitatea şi 
comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre” 
HG Nr.600 din  18.07.2014  pentru aprobarea ”Cerinţelor privind calitatea şi 

comercializarea 
seminţelor de culturi cerealiere păioase” 
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
 
5.1. Responsabilitatea Direcției Control Semincer 
 
Colaboratorii Direcției Control Semincer sunt responsabili de informarea 
inspectorilor despre prevederile prezentei proceduri și de monitorizarea 
implementării sale corecte. Direcția Control Semincer recepționează și aprobă 
Certificatele de calitate înregistrate în teritoriu.  
 
5.2. Responsabilitatea inspectorilor teritoriali ANSA  

 
Inspectorii teritoriali abilitați cu funcția de control și certificare a materialului 
semincer sunt responsabili de aplicarea corectă și de respectarea cerințelor 
prezentei proceduri, de recepționarea și înregistrarea în conformitate cu prezenta 
procedură a DM, și de ținerea corespunzătoare a evidenței registrului analizelor de 
laborator și a certificatelor de calitate.  
 
5.3. Responsabilitatea multiplicatorului de semințe  
 
AEM sunt responsabili de materialul semincer produs și comercializat în 
conformitate cu prevederile prezentei proceduri, să respecte tehnologiile de 
producere, prelucrare şi plasare pe piaţă a seminţelor, prevederile legale privind 
protecţia soiurilor de plante protejate prin brevet şi poartă răspundere de calitatea 
seminţelor.  
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6. Procedura de etichetare și eliberarea documentelor ce atestă                                              
calitatea semințelor 
 
Controlul semincer şi certificarea seminţelor  
 
Materialul semincer destinat comercializarii trebuie sa corespunda 
urmatoarelor cerinte: 
1) sa prezinte un nivel satisfacator de identitate si puritate a soiului, conform  
Reglementărilor  tehnice; 
2) sa nu fie infectat sau infestat la un nivel mai înalt decît cel admis, conform  
Reglementărilor  tehnice. 
6. 1 Etichetarea (Anexa1) 

După prelucrare, semințele culturilor de câmp destinate comerțului național se 
impun a fi ambalate și etichetate conform prevederilor Legii despre Semințe și 
Reglementărilor Tehnice, iar cele destinate comerțului internațional conform 
cerințelor Schemelor Semincere OECD. 

Materialul semincer de categoriile biologice bază și certificată de orice tip nu 
poate fi comercializat decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise în 
mod oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de 
închidere sau fără ca eticheta oficială sau ambalajul să nu prezinte urme de 
deteriorare.  

Ambalajele desigilate nu pot fi resigilate, o dată sau de mai multe ori, decât în 
mod oficial. În acest caz, se menționează, de asemenea, pe eticheta oficială, ultima 

resigilare, data efectuării acesteia și serviciul care a realizat-o. 
Ambalajele semințelor de categoriile biologice bază și certificată de orice tip să fie 
prevăzute, la exterior, cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, 
conformă condițiilor stabilite în anexa 1 și ale cărei indicații să fie redactate cel puțin 
în limba de stat și limba engleză. 

Pentru a primi numărul unic de itentificare a lotului de semințe și intervalul de 
etichete, agentu economic îndeplinește declarația privind etichetarea materialului 
semincer în baza documentului de inspecția în cîmp Anexa 2. 

Agentul economic depune la STSA declarație privind etichetarea materialului 
semincer (Anexa 2), însoțit de documentul de inspecție în câmp și adeverința de 
transportare a semințelor, care ulterior este prezentată spre aprobare și eliberarea 
intervalului de etichete Direcției Control Semincer al ANSA.  

Declarația privind etichetarea materialului semincer aprobată prin intermediul 
DCS se remite agentului economic, care va edita etichetele strict conform 
intervalului eliberat pentru fiecare lot de semințe. 

Numerele de serie și intervalul de etichete se înscriu într-un Registru de 
evidență la Direcția Control Semincer al ANSA. 

Este atribuit un număr unic a lotului de semințe, care se regăsește în declarația 
de multiplicare, documentul de inspecție în cîmp, declarația de etichetare și 
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certificatul de calitate a materialului semincer ceea ce demonstrează trasabilitatea 
produsului final.  

 
După etichetarea materialului semincer, inspectorii din cadrul STSA vor verifica 

corectitudinea etichetării cu întocmirea actului de constatare. 
         -  Seminţele tratate chimic sau biologic se introduc în circuitul comercial numai 
în ambalaje pe care trebuie să fie imprimată o inscripţie de avertizare despre 
tratamentulrespectiv. 
   - Seminţele nu pot circula pe piaţa internă decît în ambalaje şi cu etichete 
originale. Reambalarea şi reetichetarea sînt permise numai agenţilor economici 
înregistraţi, sub supravegherea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. 
         - În cazul în care seminţele sînt modificate genetic, pe etichetă trebuie să fie 
imprimată următoarea informaţie: „Produsul conţine organisme modificate genetic”. 
6.2 Certificatul de calitate a semințelor  

Certificatul de calitate (Anexa2) se eliberează pentru loturile de semințe de 
culturi agricole care au fost inspectate inclusiv conform schemelor OECD (în baza 
ghidurilor de inspecție în câmp), a căror calitate a fost controlată și evaluată în 
temeiul indicilor (analiză deplină) prevăzuți de standardele în vigoare (puritatea 
fizică, deșeuri, semințe de alte plante, semințe de alte specii, semințe de buruieni, 
energia germinativă, facultatea germinativă și alți indici). 
  Nu se admite comercializarea materialului semincer în lipsa certificatului de 
calitateal semintelor, specificat în anexa nr.2 forma din procedură, eliberat de catre 
producator si care nu dispune de autorizare în domeniul producerii si/sau 
comercializarii materialului semincer. 

Verificarea calitatii si puritatii biologice se efectueaza sub controlul institutiei 
de stat în domeniul semintelor, dupa aprobarea speciilor în cîmp si în laborator. 
6.3 Declasarea semințelor 
 Declasarea semintelor la o alta categorie biologica (generatie) inferioara, daca 
îndeplineste conditiile stabilite la subpunctele 1), 2) si 3), se efectueaza dupa cum 
urmeaza: 
1) samînta Prebaza poate fi declasata în: Baza, Certificata, Certificata prima sau a 
doua 
generatie, dupa caz; 
2) samînta Baza poate fi declasata în: Certificata, Certificata prima sau a doua 

generatie, 
dupa caz; 
3) samînta Certificata prima generatie poate fi declasata în Certificata a doua 
generatie. 
a) Declasarea se poate face la cerere numai la mentinator sau cu acceptul acestuia 
si 
numai dupa efectuarea controlului înainte de declasarea categoriei respective. 
b) Declasarea se poate face la cerere, la mentinator sau cu acceptul acestuia si 
daca s-a 
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efectuat controlul categoriei supuse declasarii sau al unei generatii anterioare 
acesteia. 
c) Daca declasarea se face dupa reconditionarea unui lot, sau dupa resondarea 
unui lot 
fara reconditionare, sau dupa fractionare si reambalare, aceasta operatiune se 
notifica si se 
efectueaza sub supravegherea institutiei de stat din domeniul semintelor. 
Calitatea si siguranta materialului semincer presupune asigurarea respectarii si 
conformarii cerintelor prescrise, pe durata procesului de productie de la parcela de 
înmultire 
pîna la plasarea pe piata. 

 

6.4 Sămânţa necertificată final  

Sămânţa poate circula ca sămânţa necertificată final pe raza teritoriala a 
Republicii Moldova sau într-o altă ţară, înainte de cunoaşterea rezultatului certificării 
finale, cu condiţia să fi fost admisă în urma inspecţiei în câmp şi însoţita de eticheta 
oficiala de culoare gri (Anexa1), (după caz model OCDE) şi certificatul de calitate, 
eliberat de un laborator acreditat.  

Sămânţa necertificata final poate fi: 

- sămânţa brută, ambalată sau în vrac în container sau mijloace de 
transport curate, închise, sigilate şi însoţite de eticheta oficială şi documentul oficial 
pentru sămânţa necertificată final; 

- sămânţa condiţionată, neambalată, dar în containere sau ambalată, 
etichetată oficial, care nu a fost eşantionată oficial sau după eşantionare oficială, dar 
înaintea obţinerii rezultatelor analizei de laborator privind germinaţia pentru a fi 
certificată oficial, însoţita de eticheta oficială gri şi documentul pentru sămânţa 
necertificată final; 

În certificatul oficial, care însoţeşte seminţe necertificate, este menţionată 
obligatoriu următoarea informaţie: suprafaţa cultivată, cantitatea de seminţe, o 
menţiune care să ateste îndeplinirea condiţiilor pe care trebuie să le respecte 
seminţele de floarea soarelui. 
 Puritatea fizică și biologică a semintelor, Greutatea maxima a unui lot si 
greutatea minima a unei probe se efectuiază conform reglementărilor tehnice  
 
  6.5 Buletinul de testare a calității semințelor 

Buletinul de testare a calității semințelor (Anexa3) se eliberează pentru 
semințele a căror calitate este controlată numai la energia și facultatea germinativă 
(analiza incompletă) și care nu corespund standardelor în vigoare la calitățile pentru 
semănat (la analiza deplină) și pentru semințele soiurilor neomologate și care nu 
sunt însoțite de Documentul de inspecție în câmp. 



 

 

PROCEDURA   SPECIFICĂ 
 

 
Eliberarea Certificatului de calitate a 

seminţelor 
 

Cod: PS-(DO0303A)-0103 

Editia 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 1 

Pagina 1- din 15 
  

După completarea Buletinului de testare a calității semințelor(Anexa3), pe 
diagonala blanchetei se trasează o linie roșie pe care se înscrie cu stilou cu mină 
roșie următoarea mențiune (cu majuscule):  

”FĂRĂ DREPT DE COMERCIALIZARE”. 
Persoana responsabilă de eliberarea Certificatelor de calitate a semințelor și a 

Buletinelor de testare a calității semințelor păstrează un Registru de evidență a 
documentelor respective. 
6.6 Perioada de validitate a Certificatului de calitate a semințelor este stipulată 

în tabelul 1.            

6.7 Raportul testului de calitate a seminţelor (Anexa4) se eliberează 

persoanelor fizice la care semințele sunt destinate utilizării personale în 

gospodăriile auxiliare, fără drept de multiplicare sau comercializare, sub 

răspunderea totală a proprietarului. Acest raport are un caracter informativ şi 

nu poate fi apreciat ca document juridic ce determină originea şi calitatea 

seminţelor. 

 

7. ÎNREGISTRĂRI 
     

- Etichetarea; - formular cod EA- 7.3 

- Certificatul de calitatea semințelor; - formular cod CCSA – 7.3 

- Buletinul de testare a calității semințelor; - formular BTCSA – 7.3 

- Raportul testului de calitate a seminţelor; - formular RTCSA – 7.3 

 

 
8.  ANEXE 
 

- Anexa 1, Etichetarea; - formular cod EA- 7.3 

- Anexa 2 Certificatul de calitatea semințelor; - formular cod CCSA – 7.3 

- Anexa 3 Buletinul de testare a calității semințelor; - formular BTCSA – 7.3 

- Anexa 4 Raportul testului de calitate a seminţelor; - formular RTCSA – 7.3 
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Termenii de valabilitate a documentelor care confirmă calitatea semințelor eliberate 

de  

laboratoarele ANSA                                                       

Tabelul 1    

1. Certificatele de calitate a semințelor 

Perioada (luni) Cultura 

12 luni 

Porumb (semințe tratate), 

Legume (semințe tratate),  
Bostănoase (semințe tratate) 

10 luni Flori (semințe netratate) 

8 luni 

Sfecla de zahăr (semințe tratate),  

Legume (semințe netratate),  
Bostănoase  (semințe netratate) 

4 luni 

Culturi cerealiere,  

Leguminoase (semințe netratate), 

Floarea soarelui, 
Porumb (semințe netratate), 

Ierburi anuale și perene 

2. Buletinele de testare a calității semințelor 

- Se eliberează fără termen, până la semănat 

 
 
 
 

Anexa nr.1 

Indicatii obligatorii 

1. Pentru seminte de baza si seminte certificate: 

a) anul si luna închiderii oficiale a ambalajului 

b) numarul de referinta al lotului 

c) specia 

d) tipul sau soiul 

e) categoria biologică 

f) tara producatoare 

g) greutatea neta sau bruta declarata 

h) pentru soiurile hibride: mentiunea “hibrizi” 

i) pentru semintele certificate din a doua generatie si din generatiile urmatoare, pornind de la 

semintele de 

baza: numarul generatiei, calculat de la seminte de baza 

j) producatorul 

k) numarul licentei 

2. Pentru semintele comerciale: 

a) seminte comerciale (din soi necertificat) 

b) anul si luna închiderii oficiale a ambalajului 
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c) numarul de referinta al lotului 

d) specia 

e) regiunea producatoare 

f) greutatea neta sau bruta declarata 

g) dimensiuni minime: 110 mm × 67 mm 

h) producatorul 

i) numarul licentei 
 

   Culoarea etichetei este:  

(a) albă cu o dunga violetă pentru semințe din categoria biologică Prebază; 

(b) albă pentru semințele din categoria biologică Bază; 

(c) albastră pentru semințele din categoria biologică Certificată, prima generație; 

(d) roșie pentru semințele din categoria biologică Certificată, a doua generație; 

(e) gri pentru semințele din categoria biologică Certificată nedefinitiv. 

La procedura de aplicare pe ambalaj a informației, se va asigura, că aceasta este amplasată 

într-un mod rezistent la ștergere și manipulare. 

Sunt acceptate următoarele modalități de etichetare: 

(a) eticheta obișnuită, prin coasere pe partea exterioară la mijlocul gurii sacului; 

(b) eticheta adezivă, pe partea exterioară a sacului; 

(c) eticheta prevăzută cu un orificiu, fixarea sa va fi asigurată în toate cazurile de un 

sigiliu oficial. 

Orice tratament chimic aplicat semințelor trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, 

fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia. 
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Anexa 3 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

BULETIN DE TESTARE A CALITĂŢII SEMINŢELOR №  _______ 
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА СЕМЯН 

Eliberat ________________________________________________________________________________ 

Выдан                   agentul economic , sediul / экономический агент , адресc 
  

Pentru lotul nr. ____________ de seminţe_____________________________________________________ 

 на партию семян                                 семена                          cultura , soiul / культура , сорт 
   

Primite din _____________________________________________________________________________ 

полученных 
 

Categoria biologică ______________________________________ anul recoltei _____________________ 
 Биологическая  категория                                                                                        год урожая 
 

Masa __________________tone (kg), număr locuri (saci)________________________________________  

масса                                              тонн (кг),   количество мест (мешки) 
  
Prezentate pentru testare prin procesul-verbal nr. ______ din ____________depozitate _____________ 

представленных на анализ при акте №                                                     от                                хранящихся 
 

Destinaţia seminţelor______________________________________________________________________ 

назначение семян  

REZULTATELE TESTULUI 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА 

PURITATE 
ЧИСТОТА 

GERMINARE 
ПРОРАСТАНИЕ 

Umiditate 

(%din 

volum) 
Влажность 

(% к массе) 

-% masă  -% масса  % Сantitativ – Каличественый  % 
Seminţe 

pure 
Чистые 

семена 

Impurităţi 

inerte 
Инертные 

семена 

Alte 

seminţe 
Другие 

семена 

Numărul 

de zile 
Число 

дней 

Germeni 

normali 
Нормальные 

ростки 

Seminţe 

tari 
Твердые 

семена 

Seminţe 

proaspete 

negerminabile 
Свежие не 

прорастающие 

семена 

Germeni 

anormali 
Анормальные 

ростки 

Seminţe 

moarte 
Мертвые 

семена 

 
 

         

  

Tipuri impurităţi inerte____________________________________________________________________ 

Вид инертных примесей  
 

Alte seminţe______________________________________________________________________________ 
Другие семена    
 

Alte investigaţii___________________________________________________________________________ 

Другие исследование  
 

Seminţe ecojate___________________________________________________________________________ 

Облущенные семена  
 

Masa 1000 seminţe_________________________________________________________________________ 

Масса 1000 семян   
 

La efectuarea analizei incomplete____________________________________________________________ 

при проведении неполного анализа  
  
Concluzii şi propuneri______________________________________________________________________ 

Заключение:                    ______________________________________________________________________ 
 

Data eliberării buletinului_______________________ 

Дата выдачи результата  

 
Subdiviziunea Teritorială  ______________________                    LŞ 

Териториальное подразделение             semnătură/                          
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Anexa 4 
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR 
Raportul testului de calitate a seminţelor 

 

                                                                                                 №  
 

Laboratorul Pentru Testarea Seminţelor, Republica Moldova, Chişinău, str. Meşterul Manole, 4. tel.fax.: /+373 22/ 47 60 35 
Data recepţiei                                         Data supunerii la analize                                    Data raportării rezultatelor 
Seminţe     
                         cultura                                             soiul                                          reproducerea                                       anul 

1. Mostra recepţionată  în cantitatea__________ Şi ambalajul_____________ 
2. se caracterizează prin următoarele rezultate de analiză de laborator: 

PURITATE 
GOST 12037-81  

GERMINARE 

GOST 12038-84 

Umiditate 

(% din volum) 
GOST 

 12041-82 

 

% Masă  % Cantitativ 

Seminţe 

pure 
Impurităţi 

inerte 
Alte 

seminţe 
Numărul de 

zile 
Germini 

normali 
Seminţe 

tari 
Seminţe 

proaspete 
Germini 

anormali 
Seminţe 

moarte 

          
Tip impurităţi inerte: 

_______________________________________________________________________________________ 

Alte seminţe (GOST 12037-81): ___________________________________________________________________ 

Masa 1000 boabe  (GOST 12042-80): ______________________________________________________________ 

Alte 

determinări:___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

__ 
 

 

Persoana responsabilă          ________________________            

      
  Notă: 
1. Prezentul raport are un caracter informativ şi nu poate fi apreciat ca document juridic ce determină originea şi calitatea seminţelor. 
2. Prezentele seminţe sunt destinate utilizării personale în gospodăriile auxiliare, fără drept de multiplicare sau comercializare, sub 
răspunderea totală a proprietarului.              
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Anexa 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

APROB: 

DECLARAŢIE 

privind etichetarea materialului semincer 

 

Agent economic solicitant / PRODUCĂTOR: 

Adresa juridică:  

Telefon de contact :  

Informația declarată este sub responsabilitatea solicitantului 

Nr Specia 

Soi  

(conform Registrului 

Soiurilor RM) 

Categoria 

biologică 

Document de inspecție în 

câmp 

Masa 

lotului, 

kg 

Masa 

containerului, 

кg 

Nr. de 

containere 

Informația 

adițională 

(tratarea 

chimică, 

calibru 

semințelor, 

etc) 

1         

2         

3         

4         

 

Agent economic:             __________________________________        ________________________             ____________________         

_____________________     L.Ș. 

                                                                     Nume, prenume                                                                                Funcția                                                                        Semnătura                                                                 Data depunerii 

 

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  

Decizie privind declaraţia de etichetare:                                    □ ADMISĂ (Nr._________)                           □ RESPINSĂ 

 

Nr Nr. lotului atribuit Intervalul de etichete Nr. de etichete Tip de etichete 

1      

2      

3      

4      

 

În cazul admiterii, Declarația privind etichetarea materialului semincer se repartizează pentru editarea la tipografii specializate sau la Î.S. „Centrul de Stat 

pentru Certificarea Materialului Semincer. Modelul etichetei va fi coordonat în prealabil cu ANSA. 

 

În cazul respingerii Declarației de Etichetare, se descrie motivul 

respingerii:__________________________________________________________________________ 

 

Data de înregistrare_________________________             Responsabil________________________________________ __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                             Nume, prenume                                                                                          Semnătura 

 

 

 


	1. Mostra recepţionată  în cantitatea__________ Şi ambalajul_____________
	2. se caracterizează prin următoarele rezultate de analiză de laborator:

