
 

Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 257  

din 29-05-2019 

pentru aprobarea modelelor de acte privind importul 

de seminţe și abrogarea unei hotărîri de Guvern  

Publicat : 31-05-2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 178-184 art Nr: 293 

În temeiul art. IV din Legea nr. 60/2018 cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 176-180, art. 324) și art. 11 alin. (4) din Legea nr. 68/2013 despre seminţe 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 417), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă: 

1) modelul Notificării privind importul seminţelor soiurilor de plante 

neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, conform 

anexei nr. 1; 

2) modelul Declaraţiei pe proprie răspundere despre identitatea soiurilor și 

puritatea varietală a semințelor importate, neînregistrate în Catalogul soiurilor de 

plante al Republicii Moldova, conform anexei nr. 2. 

2. Notificarea privind importul seminţelor soiurilor de plante și Declaraţia pe 

proprie răspundere despre identitatea soiurilor și puritatea varietală a semințelor 

importate, neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, se 

depun la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor și Serviciului Vamal. 

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 360/2002 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la importul și exportul de semințe și material săditor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 443). 

  

PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP 

  

Contrasemnează: 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului                                                                         Nicolae Ciubuc 

Ministrul finanţelor                                                                  Ion Chicu 
  

 

Nr. 257. Chişinău, 29 mai 2019. 
  

 



 

       Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr.257/2019 

 

Model 

 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

 

 

NOTIFICARE  

privind importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate  

în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova 

 

Importator ________________________________________________________ 

Sediul importatorului _______________________________________________________ 

Telefon/e-mail ____________________________________________________________ 

Certificat de înregistrare (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor)  

nr.__________din ______________ 

 

Furnizor __________________________________________________________ 

Localitatea şi ţara exportatoare _______________________________________________ 

Lotul va fi importat în temeiul certificatului sanitar eliberat de autoritatea fitosanitară 

competentă a statului exportator nr._______________din _________________ 

 

Specificarea exportului: 

 

Specia Soiul 
Cantitatea 

(bucăți/kg/t) 

Destinația 

semințelor/ 

materialului săditor 

    

    

    

 

Transportul se va efectua prin punctul de trecere a frontierei de stat 

_______________________________. 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 68/2013 despre semințe, este 

admis importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante 

al Republicii Moldova, cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor, transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la import. 

 

Admis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor    __________________ 

  

Respins de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  __________________ 

   

Motivul respingerii  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Data__________________ 

 

_________________________                                                L. Ș.   

  (Nume, prenume, semnătura)                    

 

 

 



        Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.257/2019 

 

Model  

Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

 

 

DECLARAŢIE 

pe proprie răspundere despre identitatea soiurilor și puritatea varietală a seminţelor 

importate, neînregistrate  în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova 

 

Subsemnatul ________________, reprezentant al întreprinderii_____________________,  

                           (numele, prenumele)                                                             (denumirea întreprinderii)                                                                

codul fiscal_______________________________________________________________,  

adresa juridică ____________________________________________________________, 

adresa depozitului _________________________________________________________,  

număr de telefon (fax) _____________________ mobil___________________________,  

declar despre intenţia de import în Republica Moldova din 

_________________________________________________________________________ 

                                        (denumirea ţării și a exportatorului, adresa exportatorului) 

a următoarelor încărcături: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mărfii 

Codul poziției tarifare, 

conform anexei la Legea 

nr. 172/2014 pentru 

aprobarea Nomenclaturii 

combinate a mărfurilor 

Cantitatea 

(bucăți/kg/t) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Prin prezenta, garantez: 

- prezentarea documentelor care autentifică identitatea soiurilor și puritatea 

varietală, stabilite în art. IV din Legea nr. 60/2018 cu privire la modificarea și completarea 

unor acte legislative; 

- varietăţile neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova nu 

vor fi multiplicate şi realizate pe piaţa internă. 

 

 

________________________  _______________________________ 

     (numele, prenumele)                                                 (semnătura) 

 

L. Ş.                                      „_____” _______________20_____ 
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