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R A P O R T 

privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primavară, 

inscrise si admise la multiplicare 

 

 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Buzau , 

subordonat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Inspectia Nationala pentru 

Calitatea Semintelor, raspunde de autenticitatea, calitatea semintelor si materialului 

saditor, inclusiv a celor importate, prin actele pe care le emite. 

Prin I.T.C.S.M.S. Buzău la nivel judetean se asigura controlul calitatii semintelor 

si materialului saditor in camp si in laborator conform Legii 266/2002 republicata in 

2014. 

I.T.C.S.M.S. Buzău ca institutie publica, are rolul de a gestiona managementul 

semintelor si materialului saditor prin efectuarea controlului, certificarii identitatii si 

a calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si acreditarea 

agentilor economici in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii. 

Producerea de samanta este o activitate foarte importanta pentru agricultura, 

deoarece are repercursiuni directe asupra intregului sistem agricol, mai ales asupra 

productivitatii si eficientei economice a culturilor agricole. 
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Pentru sporirea la maximum a performantelor in obtinerea de productii agricole 

este necesar ca fermierii sa foloseasca la infiintarea culturilor, samanta certificata oficial 

cu identitate  si puritate varietala. 

Scopul urmarit I.T.C.S.M.S. Buzău este:  

           - sa iau toate masurile necesare prin activitatea de control, ca pe piata sa circule 

samanta certificata oficial de calitate cu valoare biologica, respectiv apartenenta 

semintelor la un soi (linie, hibrid) , cu insusiri de productivitate si calitate dovedite, cat si 

puritate genetica determinata in camp; 

- se verifica faptic, pe teren de catre inspectori in camp, provenienta semintei, 

descendenta, schita topografica cu amplasarea culturii, distantele de izolare si toata 

tehnologia specifica producerii de samanta; 

 Fermierii inregistrati si autorizati pentru producerea de seminte, pe baza unei 

cereri (formular tipizat conform Ordinului ministrului agriculturii), inscriu culturile la 

multiplicare, declaratie de multiplicare pe care o depun la inspectorat, pe raza careia este 

amplasata cultura semincera. 

 Dupa inscrierea culturilor la multtiplicare, in baza declaratiilor de multiplicare 

admise se intocmeste Programul anual de multiplicare al ITCSMS Buzau care contine 

culturile admise pe fermieri, specii, varietati si categorii de samanta. In baza acestui 

program, se intocmeste si se repartizeaza Programul anual de multiplicare al fiecarui 

inspector in parte. Pe baza Prgramului anual de multiplicare primit, inspectorul 

intocmeste un plan de inspectie a culturii, respectand numarul minim de controale stabilit 

de Ordinul tehnic pentru fiecare specie, in functie de stadiul de dezvoltare al plantei si de 

obiectivele ce trebuie urmarite. De-a lungul procesului de multiplicare in camp, inspectorii 

efecueaza verificari si determinari pentru a stabili daca cultura respectiva se incadreaza 

in cerintele prevazute de norme. 

In urma controalelor efectuate in vederea stabilirii conformitatii cu cerintele tehnice 

de aprobare in camp, inspectorul oficial stabileste decizia finala a culturilor semincere la 

intocmirea documentului de inspectie in camp: ADMISA/RESPINSA/ADMISA SUB 

REZERVA. 

 Productiile loturilor semincere sunt urmarite si monitorizate de la recoltare, 

transportare, prelucrare si comercializare sub aspectul pastrarii identitatii si puritatii 

varietale, eliminandu-se riscul de impurificare.  
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Tabelul cu suprafetele semincere inscrise la multiplicare in anul agricol 2021 

comparativ cu anul agricol 2022 

 . 

S P E C I A 

SUPRAFAȚĂ 

ÎNSCRISĂ LA 

MULTIPLICARE ANUL 

DE RECOLTĂ 2021 

SUPRAFAȚĂ 

ÎNSCRISĂ LA 

MULTIPLICARE ANUL 

DE RECOLTĂ 2022  

până la această dată 

Grâu  1997,66 ha 1169,19 ha 

Orz  629,68 ha 167,73 ha 

Ovaz  25,00 ha 

Secară 25,00 ha  

Triticale 70,00 ha 75,00 ha 

Porumb 18,00 ha  

Soia 52,00 ha  

Floarea soarelui 60,00 ha 74,68 ha 

Mustar alb 48,00 ha  

Lucernă albastra 280,99 ha 153,25 ha 

Mazare furajera 211,03 ha 130,00 ha 

Legume  31,012 ha  

Vita de vie 43,301 ha  

Material fructifer 2,639 ha  

Plante medicinale si aromatice 0,53 ha  

Plante ornamentale 0,65 ha  

Suprafață totală  3422,462 ha 1794,85 ha  

 

 

 Procesul de inscriere a loturilor semincere in primavara este in desfasurare, acesta 

continua pe parcursul lunii Aprilie si Mai. 

 Majoritatea fermierilor folosesc seminte certificate, dar mai exista neprofesionisti, 

amatori care inca sunt tentati sa aleaga utilizarea semintelor necertificate din gospodaria 

lor sau de la vanzatori ambulanti. 
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 Samanta certificata este garantata de furnizori autorizati intr-un Document de 

calitate si conformitate al furnizorului, prin care isi asuma valorile germinatiei, puritatii 

fizice, precum si MMB.  

Utilizarea semintei certificate contribuie la: 

           - realizarea unui semanat de calitate, a unei densitati corecte care garanteaza 

productii, atat cantitativ cat si calitativ; 

- eliminarea riscului de compromitere a culturii. 

 Pentru a preveni comertul ilegal, in apropierea campaniei de primavara, ITCSMS 

Buzau s-a organizat prin constituirea pe echipe cu inspectori, care au efectuat controale 

atât la nivelul depozitelor 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. Personalul autorizat 

ITCSMS Buzau, a verficat sistematic respectarea legislatiei in vigoare, in activitatea de 

prelucrare si comercializare seminte, la un numar de 20 operatori economici. In urma 

controalelor efectuate s-au constatat unele deficiente minore precum: lipsa viza anuala, 

atestate expirate, lipsa registrului de intrari-iesiri sau necompletat la zi cu evidenta 

productiei, intrarilor, iesirilor si stocul de seminte. Aceste neconformitati, s-au remediat in 

timp util. 

 Una dintre dificultatile cu care ne confruntam in activitatea noastra este lipsa 

sistemului de irigare. In ultimii ani clima s-a schimbat la nivel global si regional, datorita 

secetei si arsitei prelungite, culturile au avut de suferit, plantele s-au dezvoltat slab, 

conducand la pierderi mari de productie si determinand marile companii (multinationalele) 

sa nu mai incheie contracte de multiplicare de seminte cu agricultorii multiplicatori 

(producatorii de seminte) din judetul Buzau. 

 Una din masurile propuse pentru imbunatatirea activitatii in domeniul nostru este 

angajarea de personal calificat, profesionist care sa respecte si principiile sistemului in 

vederea livrarii unor servicii la cele mai inalte standarde de calitate.  

INSPECTOR ȘEF 

Dr.Ing.Constantin FERARU 

______________________ 


