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R A P O R T 

privind controalele efectuate de catre ITCSMS BUZĂU pentru respectarea 

legislației în vigoare în activitatea de prelucrare si comercializare  

desfășurată de operatorii economici înregistrați 

 

 

 In conformitate cu art.2 lit.c din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, 

controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor precum și 

testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor și Inspectoratele Teritoriale pentru 

Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, are ca atribuție urmărirea, coordonarea și controlul 

aplicării de către operatorii economici înregistrați a normelor și regulilor privind producerea, 

prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului 

săditor. 

In urma Notei MADR nr. 45128/01.04.2019, incepand cu 01.04.2019 și până la 

30.04.2019, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Buzău a 

organizat echipe de control și inspectorii oficiali au efectuat controale atât la nivelul depozitelor 

ale operatorilor economici înregistrați pentru prelucrarea și comercializarea semințelor și a 

materialului de plantare  cât și în piețele și târgurile organizate precum și în alte locuri 

neautorizate pentru vânzare. 

 Indiferent de forma de organizare a operatorilor economici, pentru semințele și 

materialul de plantare care se comercializa,  trebuia să prezinte documentul de calitate și 

conformitate și/sau eticheta produsului, din care să reiasă că a fost verificat de autoritatea 

oficială, respectiv ITCSMS/ LCCSMS. 
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În aceasta perioadă au fost controlați un numar de ~ 31 operatori economici înregistrați 

pentru prelucrarea și/sau  comercializarea semințelor și materialului săditor, din care: 

 -  13  operatori economici înregistrați pentru comercializare, cu magazine, exemplu : 

SC METRO CASH&CARRY ROMANIA, SC PRAKTIKER ROMANIA SA, SC REDOXIM 

SRL; SC AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT SRL; SC EXCELENT FITOFARM BIO 

SRL, SC CROP SOLUTION SRL, SC RELIEF BRAIN SRL, SC AMARU TRADE SRL, SC 

DOINA COMEXPO SRL, SC TOP AGRISEM COMPLET SRL, SC REBECA SANPLANT 

SRL P.L.CÎNDEȘTI, SC MINTOIU COSTICA SRL, SMART FITOCOM SRL. 

 -   12 persoane fizice neautorizate care efectuau comerț ambulant; 

 -   5 persoane fizice înregistrate  care comercializează pe piața locală, exemplu: BEJENARI 

ANATOLIE PFA , FOTIN IULIANA PFA,  FOTIN MARIAN PFA, MANDA ROMEO PFA, 

DUMITRACHE M. IONEL PFA. 

 -   1 distribuitor împuternicit să furnizeze semințe și material săditor către utilizatori      

neprofesioniști, exemplu: SC PRAKTIKER ROMANIA SA;  

- s-au controlat 12 depozite ale operatorilor economici , exemplu: STATIUNEA DE 

CERCETARE SI DEZVOLTARE LEGUMICOLA BUZAU, SC MOGOS AGRO SRL, SC 

SEMROM MUNTENIA SA COMPLEX AGROSEM BUZAU, SC AGRISAN SRL, SC 

AGRO-EST MUNTENIA SRL, SA CERES PADINA, SA VENUS PADINA, SC 

AGROTEHNICA SRL, SC CEREALIT RO SRL, SC RO AGRO ITAL SRL, SA CERES 

PADINA, SC AMARU TRADE SRL. 

Aspecte negative constatate la unii operatori economici: 

Operatori economici neînregistrați sau înregistrați dar fără control anual efectuat în 

termen legal și/sau cu atestate cu valabilitate expirate,  conf.Ordin MADR nr.769/2009:   

Măsuri: Termen de remediere a neconformităților 5 zile pentru control anual neefectuat și 10 

zile pentru neînregistrare la ITCSMS pentru activitatea de comercializare ; Sămânța blocată la 

comercializare; 

Registrul de intrări și ieșiri  necompletat la zi sau inexistent ; 

 Măsuri: Termen de remediere a neconformităților 3 zile - Intocmirea registrului de intrări-

ieșiri 

Lipsa documente de calitate și conformitate la anumite specii; 

Măsuri: Termen de remediere a neconformităților 5 zile; Sămânța blocată și retrasă de la 

comercializare; Sămânța blocată și retrasă s-a returnat dacă s-au remediat neconformitățile  

sau, in cazul neremedierii lor, sămânța a fost distrusă; 
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La anumite soiuri de viță de vie, verificate prin sondaj, era prezenta numai eticheta 

furnizorului nu și eticheta oficială ; 

Măsuri: Termen de remediere a neconformităților 5 zile – S-a impus returnarea materialului 

de înmuțtire viticol la furnizor; 

Lipsa împuternicire anuală sau periodică de la furnizorul autorizat și lipsă listă cu 

numele, adresa, locul de vanzare și sortimentele aflate la vânzare  pentru anumiți 

distribuitori împuterniciți să furnizeze semințe și material săditor către utilizatori  

neprofesioniști; 

Măsuri: Termen de remediere a neconformităților 3 zile; Interzicerea activității de 

comercializare; 

 

 

INSPECTOR ȘEF, 

Dr.ing.FERARU CONSTANTIN 

 

_____________________ 


