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INFORMARE
privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere
de toamnă și primăvară, admise la multiplicare

Ca instituție abilitată pentru gestionarea managementului semințelor și
materialului săditor, I.T.C.S.M.S. Buzău funcționează și își desfașoară activitatea ca
unitate cu personalitate juridică, finanțată din venituri extrabugetare și alocații de
la bugetul de stat, subordonată M.A.D.R. prin Inspecția Naționala pentru Calitatea
Semințelor din cadrul Direcției Generale Control, Antifrauda si Inspecții,conform
H.G.716/1999

privind

reorganizarea

și

funcționarea

Inspectoratelor

pentru

calitatea semințelor și materialului săditor și Legii 266/2002 republicată 2014 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea
semințelor și materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de
plante. De asemenea, I.T.C.S.M.S. Buzău este instituție publică, funcționând ca și
autoritate

competentă

teritorială

pentru

controlul

calității

semințelor

și

materialului săditor cat și pentru certificarea acestora, derularea activităților
specifice fiind realizate prin personal de specialitate.
Operatorii economici înregistrați pentru producerea semințelor pot solicita
înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe baza documentului
„Declarație de multiplicare”, un formular tipizat conform Ordinului ministrului
agriculturii, completat în două exemplare, care se depune de către operatorul
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economic la autoritatea competentă teritorială – inspectoratele teritoriale pentru
calitatea semințelor și a materialului săditor (ITCSMS) – pe raza căreia este
amplasată cultura seminceră.
Termenele de depunere a declarațiilor de multiplicare:
a) până la data de 1 decembrie, pentru culturile semincere de toamnă;
b) până la data de 1 mai, pentru culturile semincere de primăvară;
c) prin excepție, și după aceste date, dacă inspectarea culturii la acea dată
permite luarea unor decizii corecte de către inspectorul oficial și cu respectarea
prevederilor legale.
Cultura se consideră înscrisă dacă, în urma verificării documentelor de către
inspector și a plății contravalorii prestațiilor, satisface condițiile preliminare
obligatorii pentru inființarea acesteia.
După înscrierea culturii, se întocmește Programul anual de multiplicare al
inspectoratului care cuprinde situația culturilor admise la multiplicare. Dupa
întocmirea acestuia, se întocmește și se repartizează Programul anual de
multiplicare al fiecărui inspector.
Documentele însoțitoare ale Declarației de Multiplicare pentru înscrierea
culturilor semincere sunt:
- un contract de multiplicare între un agent economic care a dobândit dreptul de
proprietate asupra seminței și un agricultor multiplicator sau o declarație proprie
din care să reiasă ca multiplicatorul a dobândit dreptul de proprietate asupra
seminței și își multiplică singur samânța;
- o declarație sau un contract de redevență din care sa reiasă că menținătorul își
dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat;
- în cazul unei semințe importate, conform sistemului OCDE, în vederea
multiplicării, acordul menținătorului pentru comercializarea seminței multiplicate
se transmite la INCS;
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- copie dupa documentele de calitate în care se stabilește proveniența sau originea
și categoria seminței;
- toate etichetele oficiale din fiecare lot; - schița de amplasare a culturii;
Pe baza Programului de inspecție în câmp, inspectorul efectuează
controalele în câmp, tinând cont de numarul minim de controale, stadiul de
examinare și obiectivele ce trebuie urmărite pentru fiecare specie.
De la multiplicare până la decizia finală, de-a lungul procesului de
multiplicare în câmp, loturile sunt monitorizate și se urmărește păstrarea
identității și a purității varietale. ITCSMS, prin inspectorii săi, are responsabilitatea
de a decide încadrarea culturilor semincere ca fiind: ADMISĂ / RESPINSĂ / ADMISĂ
SUB REZERVĂ
Până la această dată s-au verificat și înscris la multiplicare la ITCSMS Buzău
următoarele suprafețe:

SPECIE

SUPRAFATA INSCRISA LA MULTIPLICARE
PENTRU ANUL DE RECOLTA 2019

Culturi înființate în toamna anului 2018
Grau comun

1448,05

Orz 6 randuri

370,00

Orz 2 randuri

236,00

Secara

40,00

Triticale

25,00

Culturi înființate în primăvara anului 2019
Lucerna

47,50

Raigras peren

89,00

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ CULTURI
ÎNFIINȚATE

2226,15
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Înscrierea loturilor semincere pentru anul de recoltă 2019 este la început,
s-au înscris la multiplicare loturi semincere înființate în toamna 2018, urmând ca
pe parcursul lunii aprilie și lunii mai, operatorii economici să înscrie și loturile
semincere înființate în primăvara 2019.
În conformitate cu prevederile Legii nr.266/2002 republicată 2014 privind
producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea
semințelor și a materialului săditor, cât și testarea și înregistrarea soiurilor de
plante, republicată, operatorii economici multiplicatori înregistrați pentru
producerea semințelor au următoarele obligații:
a) să solicite autorității de certificare, prin declarația de multiplicare, la
termenele fixate, înscrierea pentru inspecția în câmp a culturilor semincere
destinate multiplicării;
b) să însoțească, prin responsabilul sau reprezentantul lor, inspectorul oficial, la
cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecția în câmp și să
contrasemneze fișa de control;
c) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele
necesare verificării activității în vederea certificării semințelor, inclusiv metoda de
producere și descrierea genealogică a componenților sau descrierea caracterelor
morfologice și a însușirilor fiziologice în cazul soiurilor, în măsura în care aceasta
nu este confidențială, în conformitate cu Ordinele MADR în vigoare;
d) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după
caz, să verifice respectarea normelor de menținere a identității și purității
varietale și a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semințelor;
e) să țină evidența producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un
registru de intrări și ieșiri, în conformitate cu Ordinele MADR în vigoare;
f) să aibă personal tehnic împuternicit pentru domeniul de activitate de producere
a semințelor, instruit și atestat de autoritățile competente teritoriale, în
conformitate cu prevederile art. 5 pct. B din Metodologia de înregistrare a
operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea
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și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, aprobată prin Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

nr. 769/2009, cu

modificările și completările ulterioare;
g) să sesizeze autoritățile competente teritoriale ori de câte ori apar situații
deosebite care pot influența calitatea semințelor;
h) să anunțe cu 3 zile înainte de recoltat data, respectiv ora începerii recoltatului,
pentru ca inspectorul să preleveze un eșantion-martor din fiecare partidă, înainte
de expedierea seminței pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului de
partide notificat la autoritatea competentă teritorială. Eșantionul se divide în două
subeșantioane pentru păstrare, unul la autoritățile competente teritoriale și
celălalt la operatorul economic;
i) să respecte prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, condițiile tehnice de
producere a semințelor potrivit Ordinelor MADR, pe grupe de specii;
j) în plus, operatorii economici care au calitatea de menținători trebuie să
completeze la zi registrul de selecție conservativă și să elibereze documentul de
garantare a autenticității pentru sămânța amelioratorului destinată multiplicării.

INSPECTOR ȘEF,
Dr.ing.FERARU CONSTANTIN
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