
ANEXA 3  

la ordinul ANSA nr._10_____ din ____11.01.17____________ 

 

PROGRAMUL DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PLANTELOR ȘI CONTROLULUI 

SEMINCER 

 

Secţiunea 1.  Controlul oficial  al organismelor dăunătoare şi  de carantină în plante şi produse de origine non-animală 

 

Nr. Denumirea Produsul Locul de prelevare Frecvența de recoltare a probelor Nr. probe 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ceratitis 

capitata 

Fructele de citrice, măr 

prun, persic, cais, 

struguri, căpşune, 

mango şi legume: 

vinete,  tomate, ardei, 

măcieş, cafea din 

import 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import 

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

35 

Livezile din apropierea 

frontierelor (3-5 km) 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie a 

plantelor la apariţia condiţiilor favorabile 

de dezvoltare a dăunătorului cel puţin 

odată pe lună. Ori de câte ori situaţia o 

impune 

5 

2 

Diabrotica 

virgifera, D. 

undecimpun

ctata, D. 

barberi,  

Porumbul    50 

Câmpuri din apropierea 

frontierelor (3-5 km) 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie a 

plantelor la apariţia condiţiilor favorabile 

de dezvoltare a dăunătorului. Ori de câte 

ori situaţia o impune 

3 

Tuta 

absoluta 

Tomate şi alte 

solonacee, din import 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat.     

20 

Sere O dată pe an de la fiecare unitate, pentru 

fiecare ţară de origine, la produsele care nu 

reprezintă primul import 

Ori de câte ori situaţia o impune 

20 

Serele  de destinaţie Ori de câte ori situaţia o impune 10 

4 Erwinia Materialul săditor Posturi de inspecţie la La primul import al fiecărui furnizor, din 40 



amylovora pomicol(măr, păr, 

gutui),  

frontieră şi Puncte finale 

de import   

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

Pepinierele şi livezile atât 

din apropierea 

frontierelor (3-5 km) cât 

şi de pe întreg teritoriul  

ţării 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 

30 

5 

Clavibacter 

michiganens

is spp. 

sepidonicus 

Cartofii din import Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

20 

Câmpurile de cartofi din 

apropierea frontierelor pe 

raza de10 km 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 20 

6 

Pseudomona

s 

solanacearu

m 

Cartofi, tomate, ardei, 

vinete, tutun, banane şi 

flori 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat. 

20 

Depozite de destinaţie O dată pe an de la fiecare unitate, pentru 

fiecare ţară de origine, la produsele care nu 

reprezintă primul import 

Ori de câte ori situaţia o impune 

20 

Câmpurile culturile 

plantelor gazdă din 

apropierea frontierelor  

pe raza de 3-5 km 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 
10 

7 

Agrobacteri

um 

tumefaciens 

Materialul săditor 

pomicol şi viticol 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat. 

30 

Pepenierele pomicole şi 

viticole cît şi livezile şi 

viile plantate deja 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 30 

8 
Xanthomona

s ampelinae 

Viţa de vie (butaşi, 

coarde, frunze) 

Şcolile de  viţă de vie şi 

viile pe rod din ţară 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 
50 

9 
Synchytrium 

endobioticu

Cartofii şi solul de sub 

cultura dată din import 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 
15 



m de import   de transport a lotului dat 

Plantaţiile de cartofi de 

producere 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 
5 

10 

Puccinia 

horiana 

Crizantemele din 

import 

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

10 

11 

Grapvine 

flavescence 

doree 

Materialul săditor 

viticol    

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

40 

Şcolile de  viţă de vie şi 

viile pe rod din ţară 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 
30 

12 

Plum pox 

virus 

Frunze, fructe , 

sâmburi, ramuri de 

schelet şi trunchiuri de 

prun, cais, piersic  

Posturi de inspecţie la 

frontieră şi Puncte finale 

de import   

La primul import al fiecărui furnizor, din 

fiecare ţară de origine, din fiecare unitate 

de transport a lotului dat 

30 

Livezile din apropierea 

frontierelor(5-10 km) cît  

şi cele de pe teritoriul 

ţării 

În  perioada de vegetaţie ori de câte ori 

situaţia o impune 
20 

13 

Xillela 

Fastidiosa 

Viță-de-vie Școli de viță-de-vie și 

plantații, pepiniere de 

nuci 

De două ori pe an 

15 

TOTAL 575 

                               

 
Secţiunea 2.  Controlul oficial  în domeniul semincer  

1 Aprecierea gradului de 

hibridare a semințelor hibride 

prin metoda electroforez 

Semințe hibride de porumb 

ambalate în saci destinate 

comercializării  

Depozite de 

destinație 

La loturile suspeccibile / de 

semințe hibride de porumb 

Ori de câte ori situaţia o 

impune 

25 

2 Aprecierea indicilor de calitate 

la: 

-Germinație 

-Puritate 

-Masa a 1000 boabe 

Semințe de legume ambalate 

și destinate comercializării 

Magazine agricole 

Depozite de 

destinație 

La primul import al fiecărui 

furnizor din fiecare țară de 

origine 

40 



TOTAL 65 

 
Notă: 

1. Probele vor fi prelevate de către inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, conform procedurilor de prelevare a 

probelor; 

2. Probele vor fi supuse analizelor de laborator în laboratoarele desemnate; 

3. În cazul obținerii unor rezultate de laborator neconforme, vor fi aplicate măsurile necesare în conformitate cu Legislația în vigoare; 

4. Determinarea organismelor dăunătoare de carantină conform - HG 356 din 31.05.2012 pentru probarea unor acte normative privind 

implementarea Legii 228 din 23.10.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară.”  

5. Controlul oficial în domeniul semincer conform legii nr. 68 din 05.04.2013  ”despre semințe”. 

 

 
 


