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1. SCOP
Scopul prezentei Proceduri este de a stabili condițiile si modalitățile pentru înregistrarea locală a
micilor producători de material săditor și termenii inspecțiilor și controalelor aplicate acestora în
vederea autorizării comercializării producției lor de pepinieră.
2. DOMENIU DE APLICARE
Domeniul de aplicare al prezentei proceduri îl constituie înregistrarea în vederea producerii și
comercializării materialului săditor și supravegherea și autorizarea comercializării producției
realizate de către micii producători de material săditor care nu sunt implicați profesional în
producerea de material de înmulțire și săditor. Procedura constituie o derogare de la aplicarea
legislației privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului săditor,
derogare acceptată în virtutea art. 9, alin. (2) și (3) din Legea nr. 68 și nu aduce atingere
prevederilor general acceptate pentru acest domeniu.
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
3.1. Abrevieri
ANSA
DCS
DTSA
MP

- Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
- Direcţia Control Semincer ANSA;
- Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor.
- Mici producători

3.2. Definiţii
În sensul prezentei prevederi, noțiunile de mai jos se vor înțelege după cum urmează:
material săditor – material obţinut în urma înmulţirii generative sau vegetative care se înțelege ca
plantă cu rădăcini folosită pentru plantare
mici producători – orice persoană fizică sau juridică care produce material de plantare fructifer
sau decorativ destinat comercializării către consumatori finali care nu sunt implicați profesional în
producerea de fructe și a căror activitate de producere respectă cerințele enunțate în cuprinsul
prezentei proceduri și a căror producție de astfel de material nu depășește 7000 unități de plante
fructifere și/ sau decorative
registrul micilor producători de material săditor – registru ținut de către inspectorii DTSA în
care sunt înscrişi în conformitate cu cerințele prezentei proceduri micii producători de material
săditor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare
înregistrare locală – obținerea de către MP a înscrierii sale în Registrul micilor producători de
material săditor
declarație privind materialul săditor multiplicat – o listă în care MP informează inspectorul
DTSA despre materialul săditor pe care urmează să-l producă și să-l realizeze în anul de referință.
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Declarația este redactată în formă liberă dar conține în mod obligatoriu numele și adresa
producătorului, specia, soiul, portaltoiul și cantitățile produse și data la care a fost întocmită
program anual al inspecțiilor în câmp – un tabel întocmit în fiecare an de către inspectorul
DTSA în temeiul declarațiilor privind materialul săditor multiplicat remise de către MP și care
conține numele producătorului, culturile care urmează a fi inspectate și data la care este
preconizată realizarea inspecției în vederea autorizării comercializării
certificare – verificarea respectării cerințelor la producerea materialului săditor de către micii
producători și emiterea unui document autentificat prin semnătură și ștampilă care autorizează
comercializarea.
4. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ
Legea Nr. 68 din 05.04.2013
Legea Nr. 728 din 06.02.1996
Legea Nr. 71 din 22.032007
Legea Nr. 235 din 20.07.2006
întreprinzător.

despre seminţe;
cu privire la pomicultură;
cu privire la registre;
privind principiile de bază de reglementare a activității de

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 colectează și gestionează datele cu caracter general despre micii producători
înregistrați în subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor.
5.2. Responsabilitatea inspectorilor teritoriali ANSA
Inspectorii teritoriali abilitați cu funcția de control și certificare a materialului săditor sunt
responsabili de aplicarea corectă și de respectarea cerințelor prezentei proceduri, de înregistrarea
micilor producători în conformitate cu prevederile prezentei și de ținerea corespunzătoare a
evidenței MP și a producției declarate și realizate de către aceștia.
5.3. Responsabilitatea micilor producători
MP sunt responsabili de materialul săditor produs și comercializat în conformitate cu prevederile
prezentei proceduri, de respectarea prevederilor prezentei și de ținerea corectă a evidenței
producției realizate.
6. PROCEDURA
6.1. ÎNREGISTRAREA MICILOR PRODUCĂTORI
6.1.1. Depunerea cererii de înregistrare
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Pentru a se înregistra în calitate de MP, solicitanții depun la sediul DTSA sau expediază prin email
în formă scanată o cerere redactată în formă liberă prin care solicită înregistrarea locală în calitate
de mic producător.
Cererea de înregistrare trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:
a.
b.
c.
d.

denumirea agentului economic/ persoanei fizice și numele reprezentantului;
suprafața parcelei pe care urmează a fi produs materialul săditor;
o listă generală a speciilor și a soiurilor multiplicate;
semnătura și ștampila (dacă dispune de aceasta) solicitantului.

Solicitantul completează și anexează la cererea de înregistrare o declarație privind destinația
materialului săditor, conform modelului de la anexa 1.
6.1.2. Examinarea cererii și acordarea înregistrării
Inspectorul teritorial abilitat cu funcția de control și certificare a materialului săditor recepționează
și examinează cererea și documentele remise de către solicitant și, dacă este cazul, înscrie
solicitantul într-un Registru al micilor producători de material săditor, conform modelului de la
anexa 2.
6.2. CONTROLUL PRODUCȚIEI REALIZATE DE CĂTRE MP
6.2.1. Declararea anuală a producerii materialului săditor
În fiecare an, în termen de până la 31 mai, producătorii depun la sediul DTSA sau expediază în
formă scanată o declarație privind materialul săditor pe care aceștia îl vor produce în anul de
referință în vederea comercializării.
Declarația menționată trebuie să conțină informații privind specia, soiul, portaltoiul și cantitatea de
material săditor în curs de realizare.
6.2.2. Recepționarea declarațiilor și planificarea controalelor oficiale
În temeiul declarațiilor recepționate, inspectorul pregătește Programul anual al inspecțiilor în câmp
la micii producători în care va stipula data exactă sau indicativă la care se planifică inspecția în
câmp.
6.2.3. Cazuri de neadmitere a materialului săditor declarat la certificare
În cazuri de abateri grave confirmate de la prevederile prezentei proceduri constatate în anul
precedent la MP, inspectorii pot decide să refuze autorizarea pentru un termen de 1 an prin
neadmiterea la certificare a materialului săditor în curs de realizare declarat de către producători.
6.2.4. Etapele desfășurării inspecției în câmp
Inspectorul responsabil efectuează inspecțiile în câmp în perioada iulie – august. Aceste inspecții
presupun examinări vizuale care se axează pe următoarele obiective de control:
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a. evaluarea cantității de material din teren și stabilirea corespunderii acesteia cu
cantitatea declarată în prealabil prin declarația menționată la pct. 6.2.1.;
b. verificarea marcării distinctive a soiurilor în parcela în care acestea sunt produse;
c. examinarea stării fitosanitare și verificarea absenței obiectelor de carantină.
d. examinarea stării culturale a parcelei în care se produce materialul săditor.
Inspectorul consemnează rezultatele inspecției în câmp într-o Listă de verificare, conform
modelului de la anexa 3. Lista trebuie să conțină concluzia inspectorului privind admiterea culturii
în vederea comercializării ulterioare sau neadmiterea acesteia în care caz vor fi specificate
cauzele neadmiterii și dacă mai pot fi luate măsuri pentru remediere și un termen pentru reinspecție. Numărul de înregistrare a listei de verificare se compune din abrevierea denumirii
raionului și numărul de ordine (ex: NS-01, NS-02, NS-03, etc.).
Inspectorul remite producătorului Lista de verificare și anexa la aceasta în original păstrând pentru
sine copii.
6.2.5. Autorizarea comercializării materialului săditor
MP pot comercializa materialul săditor doar dacă starea fiziologică și fitosanitară a acestuia este
corespunzătoare și dacă fiecare soi este păstrat în loturi omogen și distincte și dacă la punctul de
desfacere poate fi atestată prezența etichetelor fie pe pomii individuali sau pe legăturile de pomi.
Etichetele pot fi ale producătorului, cu condiția că acestea conțin informații cel puțin privind specia,
portaltoiul și soiul multiplicat.
6.3. INSPECȚIA COMERCIALIZĂRII MATERIALULUI SĂDITOR DE CĂTRE MP
Inspectorii DTSA se asigură în cadrul controalelor efectuate la punctele de desfacere a
materialului săditor de către MP că aceștia își comercializează producția în baza Listei de
verificare și a listei de inventariere care trebuie să fie prezentate în original la solicitarea
inspectorilor.
Inspectorii DTSA informează în prealabil MP că aceștia trebuie să dețină copii ale Listelor de
inventariere asupra lor pentru a le remite la solicitare cumpărătorilor. În cadrul verificărilor de
rutină la piețe, târguri, magazine și alte locuri de comercializare a materialului săditor inspectorii
verifică respectarea acestei prevederi.
.
7. ÎNREGISTRĂRI
-

Registrul micilor producători de material săditor;
Programul anual al inspecțiilor în câmp la micii producători;
Registru al actelor de control;

8. ANEXE
Anexa 1 Declarație privind destinația materialului săditor Anexa 2 Registru teritorial al micilor producători de material săditor;
Anexa 3 Actul de control
Anexa 4 Lista de inventariere
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Anexa 1

DECLARAȚIE
PRIVIND DESTINAȚIA MATERIALULUI SĂDITOR

În vederea înregistrării în calitate de mic producător de material săditor,

Subsemnata/ul,__________________________________________________________,
nume, prenume

Reprezentând____________________________________________________________
agent economic

Cu sediul în_______________________________________________________________________________,
raion, localitate, stradă

Declar că
-

am luat cunoștință de Procedura privind înregistrarea și controalele aplicate micilor
producători de material săditor și voi respecta prevederile acesteia;

-

voi comercializa materialul de plantare fructifer doar către consumatori finali care nu sunt
implicați profesional în producerea de fructe.

Data:

Semnătura:
L.Ş.
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Anexa 2

REGISTRUL
MICILOR PRODUCĂTORI DE MATERIAL SĂDITOR

Data
înregistrării

Denumirea
producătorului și numele
reprezentantului

Amplasarea
sectorului de
producere

Suprafața declarată a
sectorului de
producere

Specii
multiplicate
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Anexa 3

LISTĂ DE VERIFICARE

A RESPECTĂRII CERINȚELOR LA PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR
DE CĂTRE MICII PRODUCĂTORI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII COMERCIALIZĂRII
NR. DE ÎNREGISTRARE____________________________
Reprezentant (nume, prenume, funcţia):

Denumirea producătorului:

Amplasarea terenului în care se produce materialul săditor:

Data și locul întocmirii:

ASPECTELE DE VERIFICAT
ÎN CÂMPURILE DE
PRODUCERE A
MATERIALULUI SĂDITOR

Inspector (nume prenume):

CONSTATĂRILE, CONCLUZIILE ȘI RECOMANDĂRILE INSPECTORULUI

1. Corespunderea cantității
de material săditor
declarate la multiplicare cu
datele relevate în teren
2. Prezența și conformitatea
marcajului distinctiv pe
soiuri în câmp sau absența
marcajului
3. Eliminarea portaltoilor cu
altoirea eșuată
4. Stabilirea purității
varietale și marcarea sau
eliminarea impurităților
5. Starea fitosanitară a
plantelor
6. Starea culturală a
parcelei (sol lucrat,
îmburuienit, culturi
intercalare, etc.)
CONCLUZIA FINALĂ A INSPECTORULUI:

□
□

AUTORIZEZ COMERCIALIZAREA MATERIALULUI SĂDITOR, CONFORM LISTEI DE INVENTARIERE ANEXATE ;
INTERZIC COMERCIALIZAREA MATERIALULUI SĂDITOR, DIN URMĂTOARELE MOTIVE____________________________

_________________________________________________________________________________________________
Semnătura inspectorului,

Semnătura producătorului,

Ștampila Direcției Teritoriale
pentru Siguranța Alimentelor

Ștampila producătorului
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Anexa 4

Anexă la lista de verificare
nr.__________ din_____________

LISTĂ DE INVENTARIERE ÎN PEPINIERĂ
Specie

Soi

Portaltoi

Cantitate, buc

